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SENAT 
 
 
 

 
 
 

Proces verbal 
al Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 

din 13 mai 2013 
 

Au fost prezenți 91 senatori din 130, în urma demisiei a 8 membri ai Senatului, 
condiția de cvorum a fost îndeplinită. 
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor, Rectorului și 
Prorectorilor prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și este următoarea: 

 
Validări  
 

1. Revocare senatori 
2. Rezultate concurs - post didactic, Facultatea de Fizică (Lector, 

poziția 18, Departamentul de Fizică biomedicală, teoretică și 
spectroscopie moleculară, Turcu Romulus Valeriu Florin) 

 
Regulamente/Metodologii 
 

1. Regulament admitere 2013 (Actualizare/modificare în urma OM 
3544 din 15 aprilie 2013) 

2. Regulament de organizare și desfășurare a examenului de 
finalizare a studiilor nivel licență și masterat 
(Actualizare/modificare în urma OM 3544 din 15 aprilie 2013) 

3. Monitorizarea 
 

Documente curente 
 

1. Aprobare comisii examen finalizare studii (licență și master) 
2. Aprobare programe de licență depuse pentru menținerea 

acreditării/evaluării periodice 
3. Aprobare planuri de învățământ 
4. Cerere de susținere examen licență: 

  la Universitatea Bogdan Vodă a doamnei Câmpean (Mihuț) 
Marinela 

 La UBB absolvenții programului de studiu/specializarea 
Asistență Socială din cadrul Institutului Teologic Adventist 

5. Burse URSUS (Regulament acordare burse, Comisie de selecție, 
comisie de contestații) 
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6. Modificare structură UBB (transfer program licență/master „Studii 

iudaice” din structura Facultății de Studii Europene în cea a 
Facultății de Istorie și Filosofie) 

7. Activități de predare cursuri Rodica Romcea (Departamentul de 
Pedagogie și didactică în limba germană) 

8. Prelungiri activitate 
9. Aprobare taxă participare la Școala de vară: Limba română și 

spațiul multicultural central european 
10. Aprobare Statut și taxe - Centrul de Carieră FSEGA 
11. Acordare titlu de Profesor Honoris Causa: 

  La FSEGA: Josef Windsperger și Heidemarie Seel 
 Matematică și Informatică Preda Mihăilescu 

12. Acordare titlu de Doctor Honoris Causa:  
 Facultatea de Teologie Ortodoxă Jean Paul Durand 

 
Diverse  
 

1. Validare rezultate evaluare unități cercetare 
2. Hotărâre C.A. privind utilizarea resurselor provenite din regia de 

cercetare 
3. Aplicarea Legii nr. 49/2013 (CSUD) 
4. Departamentul – document de referință privind conceptul de 

departament academic și modul de funcționare a acestuia în cadrul 
UBB 

5. Memoriu – de la studenții de la Drept, referitor la aprobarea unei 
sesiuni speciale de lichidări 

6. Adresă cercetători 
7. Adresa Departamentelor de didactica științelor exacte și 

didactica științelor socio-umane  
 
 La secțiunea Validări, punctul 1, referitor la problema absențelor nemotivate de 
la ședințele Senatului, Domnul Președinte a reamintit senatorilor prevederile 
Regulamentului Senatului cu privire la obligativitatea participării la ședințele 
Senatului și ale comisiilor de lucru ale Senatului. Senatorii care au întrunit numărul 
de absențe nemotivate prevăzut de Regulament pentru revocarea calității de 
membru în Senat au fost înștiințați în scris. Domnul Președinte a precizat că 
majoritatea celor vizați și-au dat demisia, rămânând trei cazuri în care este necesar 
votul senatorilor: Conf. univ. dr. Ion Copoeru, student Cătălin Ignea, student Adrian 
Boghean. 

[Domnul Președinte a subliniat faptul că durata ședinței nu va depăși în general 3 
ore și a rugat senatorii să participe integral la ședințe.] 
 
Domnul Președinte a dat cuvântul domnului Conf. univ. dr. Ion Copoeru, vizat 
pentru revocare. 
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Domnul Ion Copoeru a afirmat că, din punctul său de vedere, ideea în sine a 
revocării/demiterii unui membru al Senatului este o imprecizie conceptuală, 
inoportună, nelegală și neconstituțională.  
A menționat faptul că nu a primit scrisoarea de avertisment din partea Senatului și că 
ar dori să vadă copia scrisorii cu numărul de înregistrare. A precizat că activitatea 
complexă pe care o desfășoară universitarii nu le permite participarea la toate 
activitățile. LEN nu prevede proceduri pentru revocarea senatorilor. 
 
Domnul Președinte a precizat că nu se poate pleca unilateral doar de la LEN, dar 
aceste proceduri sunt prevăzute în Regulamentul Senatului. A atras atenția asupra 
faptului că toți senatorii care au plecat în misiuni didactice, sau în alte activități 
relevante pentru imaginea Universității, și-au motivat absența. Scrisorile de 
avertisment pot fi puse la dispoziția solicitanților, dar netransmiterea lor de către 
departament către senatorul în cauză nu intră în responsabilitatea Senatului. Au avut 
loc și discuții cu decanii referitor la motivele absentării senatorilor din facultățile 
respective. 
 
Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu a subliniat că senatorii au obligația de a 
participa la ședințele comisiei de lucru din care fac parte și a întrebat dacă domnul 
Ion Copoeru a participat la aceste ședințe. 
 
Domnul Paul Cocioc: la începutul anului universitar s-a stabilit ora de începere a 
ședinței Senatului ora 10.00, și ziua de luni, iar ulterior nu au fost consultați senatorii 
cu privire la modificarea orei în 08.30. A sugerat ca pe viitor să aibă loc discuții 
directe cu persoanele în cauză, și nu prin intermediul decanilor, pentru remedierea 
acestor situații.  
 
Domnul Simion Șimon: constatarea neregularităților trebuie să fie însoțită de o 
declarație a celui în cauză. A propus amânarea acestei decizii până la clarificarea 
procedurii. 
 
Domnul Președinte: în cazul celor 9 senatori care și-au dat demisia, trebuie să se 
demareze procedurile de alegere a unor noi reprezentanți în Senat, iar în cazul celor 
3 senatori pentru care există buletine de vot, a precizat că aceștia nu au putut fi 
contactați direct pentru remedierea situației. A propus senatorilor să-și exprime votul 
cu privire la două opțiuni: 1) amânarea discuției până în ședința din iunie; 2) folosirea 
buletinelor de vot în ședința în curs. 
 
Domnul Mark Torok a subliniat că se prelungește inutil această procedură care se 
desfășoară deja de 2 luni. 
 
Doamna Laura Oltean a considerat că nu este corect să fie demiși membrii 
Senatului fără o discuție directă prealabilă.  
 
Domnul Ion Copoeru a solicitat votul senatorilor pentru anularea buletinelor de vot, 
precizând că este foarte gravă demiterea unui membru al Senatului. 
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Domnul Preşedinte a precizat că Regulamentul Senatului este explicit în ceea ce 
priveşte revocarea calităţii de senator din cauza absenţelor. 
 
Domnul Ion Copoeru a precizat că nu a dat curs cererii decanului pentru că însuşi 
conceptul de „absenţă nemotivată” nu este relevant într-un context academic și a 
considerat că contactarea ar fi trebuit să fie directă, nu prin decan. 
 
Domnul Preşedinte a explicat că Senatul poate comunica cel mai uşor prin 
intermeiul decanului. 
 
Domnul Romeo Moldovan: avem doi colegi care nu au participat decât la două 
şedinţe ale acestui Senat, ceea ce ridică o problemă de reprezentare a studenţilor 
din facultăţile respective.  
 
Domnul Irimie Popa a precizat că discuţiile cu decanii şi discuţiile faţă în faţă exced 
cadrul normativ, şi anume Regulamentului Senatului. 
 
Domnul Simion Şimon a considerat că este oportună identificarea unei soluţii în 
care să fie implicate structurile care au delegat aceşti reprezentanţi. De aceea, 
Senatul să nu finalizeze procedura ci să transmită poziţia sa facultăţilor care să 
decidă dacă doresc desemnarea unui alt reprezentant. 
 
Domnul Preşedinte a solicitat votul senatorilor pentru demararea procedurilor de 
înlocuire a celor care şi-au înaintat demisia. 
 
Votul Senatului: 1 împotrivă, restul voturilor au fost pentru demararea procedurilor 
de înlocuire a senatorilor care au demisionat. 
 
Domnul Preşedinte a solicitat votul senatorilor pentru soluţionarea problemei celor 
trei senatori cu absenţe nemotivate în şedinţa în curs. 
 
Votul Senatului: 11 împotrivă, restul voturilor au fost pentru soluţionarea prin vot. 
 
Ca urmare, domnul Preşedinte a invitat senatorii să-şi exprime poziţia pe buletinele 
de vot în această privinţă. 
 
Senatul a finalizat procedura de revocare a calității de senator prin exprimarea 
votului (secret, nominal) membrilor Senatului Universității Babeș-Bolyai prezenți la 
ședință, după cum urmează:  

o Revocarea calității de senator a studentului Cătălin Ignea, Facultatea de 
Biologie și Geologie, din cele 91 de voturi exprimate, cu 76 voturi pentru, 11 
împotrivă, 1 abținere, 3 buletine de vot fiind invalidate. 

o Revocarea calității de senator a studentului Adrian Boghean, Facultatea de 
Studii Europene, din cele 90 de voturi exprimate, cu 74 voturi pentru, 11 
împotrivă, 1 abținere, 4 buletine de vot fiind invalidate. 
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o Păstrarea calității de senator a domnului Conf. univ. dr. Ion Copoeru, 

Facultatea de Istorie și Filosofie, din cele 91 de voturi exprimate, cu 60 voturi 
pentru, 25 împotrivă, 1 abținere, 5 buletine de vot fiind invalidate. 

 
 La secțiunea Validări, punctul 2, pe postul de lector, poziția 18 din statul de 
funcții al Departamentului de Fizică biomedicală teoretică și spectroscopie 
moleculară al Facultății de Fizică, s-au prezentat la concurs trei candidați: Turcu 
Romulus Valeriu Flaviu, Fanea Laura și Fălămaș Alexandra. Senatul și-a exprimat 
votul (secret, nominal) pentru respectarea procedurilor de concurs. Rezultatul 
votului, din 72 de voturi exprimate, a fost următorul: 

o Turcu Romulus Valeriu Flaviu: 69 pentru, 2 abțineri, 1 vot invalidat 
o Fanea Laura: 48 pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri, 9 neexprimate, 1 invalidat 
o Fălămaș Alexandra: 48 pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri, 9 neexprimate, 1 invalidat 

 
În urma concursului, postul a fost ocupat de domnul Turcu Romulus Valeriu.  

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul privind textul Regulamentului de Admitere 2013, 
regulament modificat în urma OM 3544 din 15 aprilie 2013, și punerea sa în aplicare. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate. 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, domnul Preşedinte a 
invitat senatorii să-şi exprime votul privind textul final al Regulamentului de 
organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și 
masterat, regulament modificat în urma OM 3544 din 15 aprilie 2013 și punerea sa 
în aplicare. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate. 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, domnul Președinte a 
prezentat senatorilor rezultatele procesului de monitorizare a activității conducerii 
executive a Universității de către Senat prin intermediul comisiilor de specialitate. A 
precizat că în semestrul II, activitatea de monitorizare va fi extinsă la nivelul 
Consiliului de Administraţie, al Consiliilor Profesorale şi de Departament. Principalul 
impediment întâmpinat în cursul procesului de monitoriuare a fost lipsa Planului 
operaţional în care se precizează indicatorii şi zonele de responsabilitate, astfel încât 
monitorizarea s-a realizat pe baza comunicării directe cu prorectorii. Astfel, în urma 
monitorizării, s-a stabilit ca, până la finele lunii mai, să fie realizat Planul operaţional. 
Domnul Preşedinte a recomandat Comisiei de competitivitate şi cercetare ştiinţifică 
să elaboreze o metodologie mai detaliată cu privire la acest proces de monitorizare 
pentru semestrul al II-lea. 

 Domnul Președinte a prezentat în continuare Regulamentul burselor URSUS cu 
anexele sale, și componența comisiilor de selecție și contestații, apoi a invitat 
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senatorii să-şi exprime votul privind textul final al Regulamentului de acordare a 
burselor URSUS și punerea sa în aplicare. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 1, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul privind procedura de constituire a Comisiilor de 
licență/diplomă și disertație care, conform Regulamentului de finalizare a studiilor, se 
propun de către departamente și sunt verificate de către Rectorat, conform adresei 
Rectoratului cu nr. 9564/29.04.2013. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate cu procedura de constituire a comisiilor de 
licenţă/diplomă şi disertaţie. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 2, domnul Preşedinte l-a invitat pe 
domnul Horia Pop să prezinte poziţia Comisiei de curriculum, calitate şi învăţământ 
netradiţional faţă de următoarele programe de studii:  

Programe de masterat depuse în vederea evaluării periodice la ARACIS: 
 

1. Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare, domeniul de licenţă: 
Geografie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de  Geografie; 
 
2. Politici de incluziune romă, în limba engleză, domeniul de licenţă: Ştiinţe 
politice, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării; 
 
3. Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera 
administraţiei publice, domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative, 120 de 
credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative 
şi ale Comunicării; 
 
4. Science Technology and Innovation in Public Governance, în limba 
engleză,  domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative, 120 de credite, 
învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării; 
 
5. Dezvoltare sustenabilă şi managementul mediului, în limba engleză, 
domeniul de licenţă: Ingineria mediului, 120 de credite, învăţământ cu 
frecvenţă, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului. 
 
6. Evaluarea politicilor și a programelor publice europene, domeniul de 
licență: Relații internaționale și studii europene, 120 de credite, învățământ cu 
frecvență, Facultatea de Istorie și Filosofie. 
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7. Consiliere în şcoală: Dezvoltare şi sănătate mintală, domeniul de 
licenţă: Psihologie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; 
 
8. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională, domeniul de 
licenţă: Psihologie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; 
 

Program de licenţă depus pentru acreditare: 
 

1. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, 3 ani, învăţământ cu 
frecvenţă, Facultatea de Business 

 
Programe de licenţă depuse pentru schimbarea calificativului la acreditare: 
 

1. Istorie, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de Istorie şi Filozofie; 
 

2. Istorie în limba maghiară, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de 
Istorie şi Filozofie; 

3. Filozofie, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de Istorie şi Filozofie. 
 
Domnul Președinte: Programele au avizul favorabil al Comisiei de curriculum, 
calitate şi învăţământ netradiţional. A invitat senatorii să-şi exprime votul privind 
demararea procedurilor de evaluare a acestor programe. 
 
Votul Senatului: de acord în unanimitate cu demararea procedurilor de evaluare. 
 
La același punct pe Ordinea de zi, domnul Preşedinte a invitat senatorii să se 
pronunţe cu privire la aprobarea următoarelor programe care au avizul favorabil al 
Comisiei de curriculum, calitate şi învăţământ netradiţional: 
 

1. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă: 

Program postuniversitar în managementul comunicării în sectorul 
public, domeniul ştiinţe administrative 
Durata: 108 ore (72 ore de curs+36 ore de seminar) 
Număr de credite: 18 
Forma de învăţământ: cu frecvenţă  
Taxa de studii: 2.400 lei/cursant 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării; 
 
Probleme de executare silită în noul cod de procedură civilă, domeniul 
drept   
Durata: 196 ore 
Forma de învăţământ: la distanţă  
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Număr de credite: 35  
Taxa de studii: 1500 lei 
Facultatea de Drept; 
    
Sustainable business models, domeniul administrarea afacerilor 
Durata:  160 de ore 
Forma de învăţământ: cu frecvenţă 
Număr de credite: 26  
Taxa de studii: 1350 lei 
Facultatea de Business 

 
2. Program de formare continuă: 

Program Educaţie continuă în folosul comunităţii, Program Lifelong 
Learning, organizat de către Centrul de Formare Continuă, Învăţământ la 
Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă CFCIDFR.   

 
Votul Senatului: de acord în unanimitate. 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul privind validarea planurilor de învățământ valabile 
începând cu anul universitar 2013-2014 pentru programele de studiu licență, 
învățământ cu frecvență și programele de studiu de master, învățământ cu frecvență. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 4, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul privind solicitarea doamnei Câmpean (Mihuț) Marinela 
de susținere a examenului de licență la Universitatea Bogdan Vodă.  

Votul Senatului: 15 împotrivă, 9 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea 
solicitării. 

De asemenea, domnul Preşedinte a invitat senatorii să-şi exprime votul privind 
organizarea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru 
absolvenții Institutului Teologic Adventist din Cernica, Facultatea de Teologie 
Adventistă, domeniul de studii Asistență Socială, programul de studii/specializarea 
Asistență socială. 

Votul Senatului: 2 împotrivă, 4 abţineri, restul voturilor au fost pentru organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la UBB. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 6, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul privind transferarea programelor de licență/master 
„Studii iudaice” (domeniul Studii culturale), din structura Facultății de Studii Europene 
a UBB în cea a Facultății de Istorie și Filosofie. 
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Votul Senatului: de acord în unanimitate cu transferarea programelor de 
licență/master „Studii iudaice” (domeniul Studii culturale). 

 La secțiunea Documente curente, punctul 7, domnul Preşedinte a prezentat 
cererea Departamentului de Pedagogie și Didactică în limba germană din cadrul 
Facultății de Psihologie și Științe ale Educație pentru susținerea cursului de Metodica 
predării limbii și literaturii germane/l.germană (în limba germană) de către doamna 
Rodica Romcea, prof. gr. I, Colegiul Național „Andrei Șaguna” Sibiu. 

Doamna Luminiţa Silaghi-Dumitrescu a precizat că s-a convenit, în cadrul 
Senatului, să nu se dea derogări de acest tip pentru solicitanţii fără titlu de doctor. A 
precizat, de asemenea, că persoana care a eliberat postul în cursul anului 
universitar ar trebui să continue suplinirea până la încheierea anului. Comisia de 
resurse umane a propus respingerea solicitării. 

Votul Senatului: 3 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea propunerii 
Comisiei de resurse umane de a respinge această solicitare. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 8, domnul Preşedinte a prezentat 
solicitările de prelungire a activităţii.  

Doamna Luminița Silaghi-Dumitrescu: în lipsa criteriilor de acordare a prelungirilor 
de activitate, Comisia de resurse umane nu poate formula propuneri cu privire la 
solicitările primite în acest sens.  

Domnul Virgiliu Țîrău a atras atenția asupra posibilității ca unii dintre solicitanți să 
împlinească 65 de ani înainte de proxima ședință. 

Domnul Paul Cocioc a considerat că ar trebui ca solicitanţii prelungirilor de 
activitate să întrunească în acest moment standardele minime naţionale specifice 
domeniului. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate cu amânarea discutării acestor solicitări 
până la proxima şedinţă a Senatului și cu aprobarea prelungirii de activitate în cazul 
celor cărora le expiră contractul până la proxima ședință. 

Astfel, Senatul a decis amânarea soluționării solicitărilor de prelungire a activității 
până la elaborarea unei metodologii în această privință pentru: 

• Prof. Dr. Fazakas Joszef, Departamentul de Administrarea afacerilor, FSEGA 
• Prof. Dr. Nițchi Ștefan, Departamentul de Informatică Economică, FSEGA 
• Prof. Dr. Tomai Nicolae, Departamentul de Informatică Economică, FSEGA 
• Prof. Dr. Bințințan-Socaciu Petru, Departamentul de Management, FSEGA 
• Conf. Dr. Sonea Eugenia, Departamentul de Management, FSEGA - în regim 

de plata cu ora 
• Prof. Dr. Mureșan Anton Silviu, Departamentul de Statistică, Previziuni, 

Matematică, FSEGA 
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• Prof. Dr. Vorzsak Almos, Departamentul de Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor în limba maghiară, FSEGA 
• Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Facultatea de Teologie Ortodoxă - un an 
• Prof. Dr. Gheorghe Ciobanu, Departamentul de Economie Politică, FSEGA 
• Prof. Dr. Ioan Trenca, Departamentul de Finanțe, FSEGA 
• Prof. Dr. Liviu Ilieș, Departamentul de Management, FSEGA 

În trei cazuri speciale, în care contractul solicitanților expiră până la proxima ședință, 
s-au aprobat solicitările de prelungire a activității: 
1. Continuarea activității în calitate de titular pentru: 

• Prof. Dr. Avram Andea, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și 
Istoria Artei, Facultatea de Istorie și Filosofie – cu statut de titular până în data 
de 01.10.2013. 

2. Prelungirea activității după pensionare pentru: 
• Șef lucrări Dr. Duca Voicu Mihai, Departamentul de Geologie, Facultatea de 

Biologie și Geologie - în regim de plata cu ora. 
3. Prelungirea activității pentru: 

• Prof. dr. Ioan Oprean, angajat ca cercetător științific gr. I la ICCRR, cu 
mențiunea că salarizarea se va face din fondurile disponibile de la ICCRR. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate. 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 9, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul referitor la taxa de participare la Școala de vară Limba 
română și spațiul multicultural central european, ediția a XV-a, 8-30 iulie 2013, în 
valoare de 1405 EUR. 
 
Domnul Irimie Popa: În adresa primită de la Facultatea de Litere s-a precizat că 
motivul scăderii cuantumului taxei de la 1455 EUR la 1405 EUR se datorează 
renunțării la anumite activități prevăzute inițial. 
 
Votul Senatului: 2 împotrivă, 15 abţineri, restul voturilor au fost pentru aprobarea 
cuantumului taxei de participare în valoare de 1405 EUR. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 9, domnul Preşedinte a prezentat 
senatorilor probelma statutului şi a taxelor Centrului de carieră FSEGA. 

Doamna Doina Garaba a precizat că taxele prevăzute pentru acest punct de lucru 
sunt aparent mai mari. A mai menționat faptul că această solicitare nu a ajuns la 
Comisia pentru activități studențești şi a propus amânarea aprobării acestor solicitări. 

Domnul prorector Dan Lazăr a precizat că a solicitat uniformizarea taxelor pentru 
serviciile acordate studenţilor, dar punctul de lucru de la FSEGA oferă şi alte 
categorii de servicii cu taxe suplimentare aferente, fiind cazul acelor servicii care 
sunt subcontractate. Toate serviciile prestate de personalul UBB sunt gratuite, iar 
cele prestate de persoane din afara UBB sunt plătite. 
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Domnul Daniel Andreica a reamintit discuţia referitoare la reducerea de 50% 
pentru personalul UBB în cazul în care solicită aceste servicii. 

Domnul prorector Dan Lazăr a precizat că trebuie să se analizeze dacă această 
reducere este sustenabilă. 

Domnul Simion Şimon a atras atenţia asupra faptului că trebuie acordată prioritate 
proiectelor care au obiectul de activitate în Universitate şi care sunt organizate cu 
personalul Universităţii. 

Domnul Preşedinte a propus ca această discuţie să fie amânată până la şedinţa 
următoare a Senatului, în luna iunie. A solicitat Comisiei pe probleme studenţeşti să 
implice studenţii în clarificarea acestei situaţii, şi a recomandat să fie consutalţi şi 
specialiştii anumitor zone de activitate pe care centrul le propune.  

Votul Senatului: de acord în unanimitate cu transferarea discuţiei până la şedinţa 
din iunie. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 11, domnul Preşedinte a invitat 
senatorii să-şi exprime votul referitor la propunerea de acordare a titlului de Doctor 
Honoris Causa pentru Jean-Paul Durand, propus de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă și propunerile de acordare a titlului de Profesor Honoris Causa pentru: 
Josef Windsperger și pentru Heidemarie Seel propuși de FSEGA și pentru Preda 
Mihăilescu, propus de Facultatea de Matematică și Informatică. Dosarele au avizul 
favorabil al Comisiei de resurse umane și titluri academice. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate cu propunerile de acordare a titlului de 
Doctor Honoris Causa, respectiv Pofesor Honoris Causa. 

 La secțiunea Diverse, punctul 1, domnul Preşedinte a invitat senatorii să se 
pronunţe cu privire la validarea rezultatelor evaluării unităţilor de cercetare. 

Votul Senatului: 2 abţineri, restul voturilor au fost pentru proiectul de hotărâre 
propus de Comisia de cercetare și competitivitate. 

1. Certificarea unităților de cercetare supuse evaluării în perioada ianuarie-
aprilie 2013. 

2. Emiterea unor diplome de conformitate, de către Rectorat, pentru unitățile 
de cercetare certificate. 

3. Utilizarea datelor centralizate de Departamentul Cercetare și Management 
Programe în cadrul procesului de evaluare, a sugestiilor formulate de 
comisiile de către specialiști, de către Comisia Cercetării Științifice și a 
Competitivității, pentru finalizarea obiectivelor prevăzute în Strategia 
Universității Babeș-Bolyai în Cercetarea Științifică, la capitolul Creșterea 
competitivității. 
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 La secțiunea Diverse, punctul 2, Senatul a luat în discuție memoriul depus de 
un grup de cercetători, înregistrat la Senat cu nr. 230/SEN/05.04.2013. Ca răspuns 
la acest memoriu, s-au adus în discuție următoarele: 

1. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.645/29.04.2013 privind 
Utilizarea resurselor provenite din regia de cercetare. 

2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.518/29.04.2013 privind 
crearea Fondului pentru stimularea tinerilor cercetători. 

3. Consolidarea cu 1,5 milioane lei a Fondului de rulment al cercetării pe 
seama contribuției suplimentare a fondului provenit din regia de cercetare 
la cheltuielile universității cu utilitățile pe anul 2012. 

4. Consolidarea Fondului de susținere a cercetării în UBB, fond constituit 
conform Hotărârii CA nr.9.645/29.04.2013, precum și a Fondului pentru 
stimularea tinerilor cercetători, prin resurse provenite atât din alocațiile 
bugetare/student, cât și din taxele de școlarizare, corespunzător ponderii 
activității de cercetare în pregătirea studenților. 

5. Crearea unei categorii speciale în cadrul bugetului Facultăților pentru 
susținerea financiară a activităților de cercetare necesare pentru 
pregătirea studenților. Vor fi avute în vedere în mod special activitățile de 
cercetare necesare pentru finalizarea studiilor prin lucrări de licență, 
dizertație și teze de doctorat. 

6. Explicitarea în bugetul anual al Universității a susținerii financiare a 
obiectivelor din Strategia UBB în Cercetarea științifică, cu precizarea 
procentului din venituri, în acord cu cele precizate la punctul 5, care va fi 
alocat pentru asigurarea pregătirii studenților prin activități de cercetare 
performante.  

 
Votul Senatului: 2 abţineri, restul voturilor au fost pentru proiectul de hotărâre 
elaborate de Comisia de cercetare și competitivitate științifică prezentat în punctele 
de mai sus. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 3, domnul Preşedinte a invitat senatorii să se 
pronunţe cu privire la susținerea publică a tezelor de doctorat ale cetățenilor aflați 
sub incidența legii nr. 49/2013, procedura de susținere publică fiind descrisă în 
Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor de 
doctorat, nr. 23160/2011. 

Votul Senatului: 1 abţinere, restul voturilor au fost pentru susținerea publică a 
tezelor de doctorat ale cetățenilor aflați sub incidența legii nr. 49/2013, conform 
Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor de 
doctorat, nr. 23160/2011. 

http://www.ubbcluj.ro/
mailto:senat@ubbcluj.ro


 
 
 

 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1 

400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 

Fax: 40 - 264 - 59.19.06 
Website: http://www.ubbcluj.ro 

E-mail: senat@ubbcluj.ro   
 

 

SENAT 
 
 
 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 4, Președintele a prezentat draftul documentului 
de referință privind conceptul de Departament academic și modul de funcționare a 
acestuia în cadrul UBB, și a precizat că este un document deschis pentru toate 
structurile care doresc să contribuie la completarea/modificarea lui. 

 La secțiunea Diverse, punctul 5, referitor la Memoriul înaintat de studenții de la 
Facultatea de Drept, prin care se solicită aprobarea unei sesiuni speciale (de 
lichidare), propunerea Comisiei de coduri, regulamente și probleme juridice a fost de 
a respinge memoriul pe motiv că soluționarea acestuia cade exclusiv sub incidența 
legală a Consiliilor Facultăților. 

Votul Senatului: de acord în unanimitate cu respingerea memoriului, decizia 
aparţinând Facultăţii în cauză. 

 La secțiunea Diverse, punctul 6, referitor la adresa înaintată Senatului de către 
un grup de cercetători, înregistrată la Senat în 230/SEN/05.04.2013, ca răspuns, s-
au prezentat hotărârile Consiliului de Administrație privind Utilizarea resurselor 
provenite din regia de cercetare și crearea Fondului pentru stimularea tinerilor 
cercetători. 

 La secțiunea Diverse, punctul 7, referitor la Adresa Departamentelor de 
didactica științelor exacte și didactica științelor socio-umane, Președintele a 
prezentat o adresă a decanatului înregistrată la Senat cu nr. 302/SEN/9.05.2013 în 
care se cerea Senatului să permită gestionarea acestei probleme în cadrul Facultății. 

 La secţiunea Diverse, s-a discutat şi stabilirea unei taxe provizorii de acces la 
bazin în cuantum de 40 lei/ zi, în această taxă fiind inclusă și o taxă pentru plajă. 

Votul Senatului: 2 împotrivă, 23 abţineri, restul voturilor au fost pentru. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Președinte a încheiat ședința. 
 

 
Președinte       Secretar 
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă    Bekesi Reka 
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