
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

13 ianuarie 2020 
 

 
Încheiat astăzi, 13 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 

Universitatea din București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 4 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței:  

1. Informări 
 
1.1. Informare asupra desfășurării alegerilor pentru funcția de decan al Facultății de Litere 
1.2. Informare asupra colectării datelor de cercetare științifică anuală 
1.3. Informare asupra calendarului concursurilor didactice 
1.4. Informare asupra Raportului de evaluare anuală a facultății 
  
 2. Diverse 
 
1. Informări 

 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu o informare asupra 
alegerilor pentru funcția de decan al Facultății de Litere, precizând calendarul alegerilor și 
conținutul dosarului de candidatură. Totodată, este comunicată data (29 ianuarie a.c.) pentru 
ședința de consiliu în care candidații înscriși își vor prezenta spre evaluare proiectele manageriale. 

În continuare, prof. univ. dr. Liviu Groza prezintă cele mai importante aspecte ale 
procesului de colectare a datelor de cercetare științifică anuală, insistând asupra caracterului 
obligatoriu al raportării. Cadrele didactice care nu vor realiza raportarea vor fi excluse de la 
finanțarea mobilităților cu scop științific, în baza deciziei Consiliului de Administrație al UB. 

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, ia cuvântul pentru a preciza unele 
aspecte ale concursurilor didactice din sem. I al acestui an academic, insistând pe stricta îndeplinire 
a procedurilor de concurs. Dna prof. univ. dr. Rodica Zafiu intervine pentru a semnala că nu s-a 
încărcat pe pagina web a UB conținutul dosarelor candidaților înscriși.  

Doamna conf. univ. dr. Cristina Popescu prezintă și situația Raportului de evaluare anuală a 
facultății. 

 

2. Diverse 
 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, solicită acordul membrilor Consiliului 
Facultății de Litere pentru afilierea a doi noi membri la SDL - conf. univ. dr. Isabela Nedelcu și 



CS I dr. Emanuela Timotin,  precizând că au primit deja acordul membrilor SDL. Propunerea de 
afiliere a celor două candidate este acceptată cu unanimitate.  

Domnul Decan solicită acordul membrilor Consiliului Facultății de Litere pentru atribuirea 
unei burse extracurriculare, în cuantum de 500 de lei, pe luna februarie a acestui an, drei Ana Maria 
Țurlea (Facultatea de Matematică), pentru activitatea depusă la realizarea platformei electronice 
de evaluare a profesorilor Facultății de Litere de către studenți. Propunerea este acceptată cu 
unanimitate.  

În continuare, domnul Decan solicită acordul membrilor Consiliului Facultății de Litere și 
pentru atribuirea unui spor salarial de 20%, în luna februarie a acestui an, doamnei asist. univ. dr. 
Mădălina Tăbăcitu și domnișoarei asist. univ. dr. Andreea Grigore, pentru contribuția la realizarea 
orarului Facultății de Litere din semestrul al doilea al anului academic 2019-2020. Acordarea 
sporului este validată cu unanimitate.  

Domnul Decan declară ședința închisă.  
 
 

                                                                                       Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 

 


