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privind îndreptarea unor erori strecurate în statele de funcţii ale 

facultătilor 
' 

A vând în vedere solicitările înaintate de Rectoratul Universitătii, 
' 

Văzând avizul favorabil şi amendamentele Comisiei de resurse umane, 

În temeiul art.286 alin.(5) din Legea 1/2011 şi al art. 39lit. y) din Carta Universităţii 

Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în şedinţă online la data de 19 aprilie 2021, 

hotărăste: 
' 

Articol unic. Se aprobă îndreptarea erorilor identificate în statele de funcţii ale 

facultăţilor, privind discipline aferente semestrului II, după cum urmează: 

1. Facultatea de Biologie 

- Departamentul de Biologie şi Ecologie limba maghiară - Se introduce disciplina 

Elaborarea planurilor de management ecologic (Masterat 2 c/2s) în posturile Şef de lucrări 

20, 21 şi 27, disciplină de semestrul II. 

-Departamentul de Taxonomie- Se introduce disciplina Parazitologie medicală (Masterat 

4 grupe de seminar cu 6 ore convenţionale) în postul Conf. 5, disciplină de semestrul IL 

2. Facultatea de Business 

Introducerea disciplinei Comunicare în afaceri II în postul de Lect. 29- 2 ore de laborator, 

disciplină de semestrul II. 



3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

- Departamentul de Inginerie Chimică- Se introduc disciplinele: 

a. Tendinţe şi poluanţi specifici în industria chimică organică şi petrochimică (Licenţă 

2c/ls) în postul Lect. 42, disciplină de semestrul II. 

b. Procesarea produselor vegetale (Masterat 2c/2s) în posturile Lect. 42 ŞI 48, 

disciplină de semestrul II. 

- Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică limba maghiară - Se introduce disciplina 

Didactică de specialitate (Master 2c/2s) în postul de Lect. 31, disciplină de semestrul II. 

4. Facultatea de Geografie 

Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică - Se introduce disciplina Evaluarea şi 

protecţia calităţii mediului (Licenţă 2c/1s, 2 grupe) în posturile de Lect. 24, 25, disciplină 

de semestrul II. 

5. Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept public -Schimbarea denumirii disciplinei Drept penal parte 

specială II cu Drept procesual penal II în postul de Asist 33, disciplină de semestrul II. 

6. Facultatea de Stiinte Economice si Gestionarea Afacerilor 
' , ' 

- Departamentul de contabilitate - Se introduce disciplina Analiza situaţiilor financiare 

(Master 2c/1s) în posturile Conf. 23 şi 27, disciplină de semestrul II. S-a modificat numărul 

de ore fizice la unele posturi ca urmare a modificărilor Planurilor academice. 

- Departamentul de Finanţe- Corectarea numărului de ore fizice pentru posturile Prof. 4, 

Conf. 6 şi 16. Introducerea numărului de ore fizice la posturile vacante. Corectarea 

normării practicii la masterat luând în considerare 12 săptămâni. 

- Departamentul de Statistică Previziuni Matematică - Se introduce seminarul la 

disciplina Gestiunea portofoliului (Licenţă 2s) în postul de Lect. 22, disciplină de 

semestrul II. 

-Departamentul de Administrarea Afacerilor Reşiţa- S-a modificat numărul de ore fizice 

la unele posturi ca urmare a modificărilor Planurilor academice. 

- Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri - S-a modificat numărul de 

ore fizice la unele posturi ca urmare a modificărilor Planurilor academice. 

-Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba maghiară- S-a 

modificat numărul de ore fizice la unele posturi ca urmare a modificărilor Planurilor 

academice. 

7. Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 
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- Departamentul de Administraţie şi Management Public - Se înlocuieşte disciplina 

opţională Protocol instituţional în administraţie publică cu disciplina opţională Drept 

european în postul de Conf. 85 Reşiţa, ca urmare a decesului titularului de curs şi a 

imposibilităţii acoperirii disciplinei, disciplină de semestrul II. 

- Departamentul de Sănătate publică - Se introduce disciplina Societate contemporană 

1918-prezent (Licenţă 2c) în postul de Lect. 20, disciplină în semestrul II. 

8. Facultatea de Teologie reformată şi Muzică 

Se corectează denumirea programului de studii pentru care este normată disciplina 

Didactica specialităţii din Muzică în Teologie Reformată didactică aflată în postul Lect. 

29, disciplină în semestrul IL 

9. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Departamentul de Kinetoterapie şi Discipline Teoretice -Se introduc 2 grupe de seminar 

la disciplina Fiziologie la programul de studii Kinetoterapie şi Motricitate Specială, în 

postul de Asistent 33, disciplină în semestrul II. 

10. Facultatea de matematică si Informatică . 
-Departamentul de Matematică- Se introduce disciplina Teme de analiză matematică III 

(Master 2c) în postul Lect. 17, disciplină în semestrul II. 

-Departamentul de Informatică- Sunt scoase din statele de funcţii o serie de seminarii şi 

laboratoare ca urmare a ajustării numărului de grupe şi se normează o serie de seminarii 

şi laboratoare după cum urmează: 

a. La poziţia 39 la disciplina MME8065 Proiectarea sistemelor software interactive a 

fost omis (din neatenţie) ultimul cuvânt din denumirea disciplinei. 

b. La poziţia 64 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MME8044 Sisteme bazate 

pe cunoştinţe şi tehnologia limbajului. 

c. La poziţia 66 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MME8004 Grid, Cluster 

şi Cloud Computing. 

d. La poziţia 68 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MME8110 Algoritmi, 

modele şi concepte în sisteme distribuite. 

e. La poziţia 72 au fost eliminate un seminar pentru disciplina MME8160 Introducere 

în sisteme automate de asistenţă a conducătorilor auto, precum şi 3 laboratoare 

pentru disciplina MLR5063 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente. De 

asemenea, a fost adăugat un curs pentru disciplina MLE9011 Microcontroleri. 

3 



f. La poziţia 74 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MME8176 Analiza 

reţelelor sociale, precum şi 2 seminarii la disciplina MLE5110 Tehnici de testare 

software. 

g. La poziţia 75 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MME8176 Analiza 

reţelelor sociale. 

h. La poziţia 77 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MME8176 Analiza 

reţelelor sociale. 

1. La poziţia 78 disciplina MME8176 Analiza reţelelor sociale a fost normată, din 

neatenţie, la o altă specializare (Baze de date) în locul specializării corecte 

(Inteligenţă Computaţională Aplicată). Tot aici, disciplina MLR Modele de 

inteligenţă artificială în schimbarea climatică a fost normată, din neatenţie, la 

specializarea Informatică engleză, specializarea corectă fiind Informatică română. 

În cadrul acestei poziţii, a fost inclusă şi disciplina opţională MMR8105 Algoritmi 

din teoria grafurilor (pentru perfecţionarea profesorilor), din cadrul specializării 

de master didactic în Informatică în limba română. 

J· La poziţia Asist. 102 disciplina MLG5014 Verificarea şi validarea sistemelor la 

specializarea Informatică germană a fost normată cu 4 ore de laborator (în loc doar 

de două). 

k. La poziţia Asist. 111 a fost eliminat un seminar pentru disciplina MLE8151 

Introducere în prelucrarea limbajului natural. 

1. La poziţia Asist. 121 au fost adăugate ore de laborator pentru disciplina MLE5014 

Verificarea şi validarea sistemelor soft, ore omise în septembrie 2020 datorită unei 

erori de calcul a numărului de grupe aferente specializării Informatică engleză, 

anul3. 

m. La poziţia 127 au fost adăugate un seminar şi laborator la disciplina MLR5007 

Sisteme de operare. 

n. La poziţia 128 au fost adăugate 2 laboratoare la disciplina MLE2001 Elaborarea 

lucrării de licenţă. Tot aici, a fost adăugat un seminar la disciplina MLR5029 

Inteligenţă artificială. De asemenea, a fost adăugat un laborator la disciplina 

opţională MLE9011 Microcontroleri. 

Presedinte 
' 
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