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SENAT 
 

 
Minuta 

Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 
din 22 octombrie 2012 

 
 
La ședința Senatului au fost prezenți 93 de senatori din 138, condiţia de cvorum a 
fost îndeplinită. Cifra de calcul al cvorumului este 129. [Domnul Președinte a oferit 
explicații cu privire la absențe, precizând că 10 senatori sunt absenți în baza 
Ordinului Rectorului]. 
 
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat senatorilor, Rectorului și 
prorectorilor prezenți, urmând lecturarea Ordinii de zi. 
 
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și este următoarea: 
 
 Validări  

1. Membri Senat (Conf. Dr. Crivei Septimiu – Matematică, Lect. Dr. 
Veronica Rebreanu –Drept) 

2. Cercetător ştiinţific Nemeş Gabriela Nicoleta (Cercetător ştiinţific II 
pe proiectul PN-II-PCCE_140/2008, Nr. contract 2/2010“Aplicațiile 
bio-medicale ale conpușilor metalelor-Metallomics”  

3. Prelungiri de activitate 
 

 Regulamente  

1. Statutul Studentului 
2. Metodologia de organizare a programelor de formare psihologică în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în 
Universitatea Babeş-Bolyai 

3. Criteriile de evaluare a unităţilor de cercetare 
 

 Diverse 

1. Asocierea UBB în clusterul Cluj IT  
2. Adresă Minister referitor la Codul universitar al drepturilor şi 

obligaţiilor studentului 
3. Propunere sancţionare disciplinară 

 
 Interpelări 

1. Conf. Dr. Daniel Andreica 
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 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat-o ca membru în Senat din 
partea Facultății de Drept pe doamna Lect. Dr. Veronica Rebreanu, și l-a validat 
ca membru în Senat din partea Facultății de Matematică și Informatică pe domnul 
Conf. Dr. Septimiu Crivei. 
 

 La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a validat rezultatelele concursului pe 
postul de CS II doamnei Nemeş Gabriela Nicoleta pe perioada derulării 
proiectului PN-II-PCCE_140/2008, Nr. contact 2/2010 Aplicaţiile bio-medicale ale 
compuşilor metalo-Metallomics. 
 

 La secțiunea Regulamente, punctul 1, s-a aprobat textul final al Statutului 
Studentului şi punerea în aplicare. 

 
 La secțiunea Regulamente, punctul 2, referitor la Metodologia de organizare a 

programelor de formare psihologică în vederea certificării competenţelor pentru 
profesia didactică în Universitatea Babeş-Bolyai, Senatul a aprobat textul final al 
metodologiei şi punerea în aplicare. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 3, s-a aprobat componența comisiei de analiză 

referitor la sancţionarea disciplinară a domnului Dan Dragoş Crăciun de la 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cu următoarea componență: 

Conf. Dr. Gomboș Leon – președinte 
Conf. Dr. Boroș Balint Iuliana – membru 
Conf. Dr. Ciocoi –Pop Dumitru Rareș – membru 
Lect. Dr. Pop Ioan Nelu - membru 
Prof. Dr. Pașcan Ioan – membru reprezentant al organizației sindicale 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 1, Senatul a aprobat asocierea UBB în clusterul 
Cluj IT. 

 
 Referitor la contestația din partea asociației EDU-COR cu privire la postul 

didactic poziţia 44 de la Departamentul Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate, 
Senatul a acceptat răspunsul Comisiei de resurse umane şi titluri academice, și 
anume: nu au fost îndeplinite condițiile de procedură: contestaţia a depășit 
termenul limită de depunere şi asociaţia EDU-COR (contestatara) nu a fost găsită 
pe internet. 

 
 S-a decis trimiterea unei adrese către MECTS cu privire la implementarea 

OMECTS nr 3666/2012 precum și la integrarea prevederilor acestuia în Codul 
universitar al drepturilor și obligațiilor studentului pentru clarificarea situaţiei. 

 
 La secțiunea Validări, punctul 3, s-au validat prelungirile de activitate după cum 

urmează: 
La Facultatea de Teatru și Televiziune domnului Prof.univ.dr. VARTIC 
Ionel–Mircea cu următoarele voturi: 60 da 5 nu 3 abţineri 
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La Facultatea de Geografie domnului Prof.univ. dr. CIANGĂ Nicolae cu 
următoarele voturi: 57 da 7 nu 4 abţineri 
La Facultatea de Geografie domnului Conf.univ. dr. SPÂNU Radu cu 
următoarele voturi: 54 da 9 nu 5 abţineri 
La Facultatea de Matematică și Informatică domnului Prof.univ. dr. 
BOIAN Florian cu următoarele voturi: 58 da 6 nu 4 abţineri. 

 
 Referitor la adresa 330/SEN/ 22. 10. 2012 prin care domnul Onişor Lucian de la 
Facultatea de Drept solicită prelungirea de studii s-a hotărât rediscutarea ei în 
ședința din 12 noiembrie 2012 după o analiză a cazului. 
 
 La secțiunea Interpelări, la interpelarea venită din partea domnului Senator 
Conf. Dr. Daniel Andreica referitor la validarea alegerilor de decan la Facultatea de 
Teologie Greco – Catolică s-a precizat că răspunsul va veni din partea Facultăţii, iar 
referitor la a doua interpelare adresată Prorectorilor se va trimite un răspuns în scris.  

 
 S-a comunicat data următoarei reuniuni a Senatului (12 noiembrie), iar Preşedinţii 

de comisii au fost invitaţi la o şedinţă tehnică pe tema monitorizării. 
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