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Proces-verbal 
 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere 
 

7 octombrie 2019 
 
 
Încheiat astăzi, 7 octombrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 
București. La ședință participă 24 de membri (dintre care 2 studenți). 
 
 
 
Ordinea de zi a ședinței: 
 
 
1. Informare asupra simulării evacuării FL în caz de calamitate; 
2. Informare asupra alegerilor pentru funcțiile de conducere în FL și Senatul UB; 
3. Informare asupra campaniei pentru funcția de Rector al UB; 
4. Informare și vot asupra unor solicitări ale ONG-ului Light into Europe; 
5. Solicitare fișe de post și fișe ale disciplinelor (termen-limită: 14 octombrie 2019); 
6. Diverse. 
 
1. Informare asupra simulării evacuării FL în caz de calamitate 
 
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu unele precizări legate de simularea 
privind evacuarea sediului facultății în caz de calamitate, programată pentru data de 14.10.2019, 
la ora 10.00. Profesorii îi vor prelua pe studenți din sălile de curs și îi vor conduce în curtea 
interioară a facultății, evacuarea făcându-se în ordinea crescătoare a numărului de sală. Domnul 
administrator-șef Marcel Mițoi intervine cu mențiunea că se vor folosi ușile cele mai apropiate și 
că, în dimineața zilei de 14.10.2019, se va face și un instructaj cadrelor didactice aflate în sediul 
Facultății de Litere (opțional). 
 

2. Informare asupra alegerilor pentru funcțiile de conducere în FL și Senatul UB 
 
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, reamintește membrilor Consiliului FL de 
calendarul organizării alegerilor pentru toate nivelurile instituționale și citește metodologia 
alegerilor aferentă diverselor tipuri de candidaturi. 
 
Este anunțată componența comisiilor care vor sprijini desfășurarea procesului electoral în FL. 
 
Comisia de validare se va întâlni pe data de 11 octombrie, după ora 16.00, în decanat și va fi 
alcătuită din: conf. dr. Simona Drăgan, lect. dr. Fernanda Osman, lect. dr. Andreea Soare. 
 
Comisia de suport a alegerilor pentru reprezentanții FL pentru Senatul UB va fi prezentă în 
decanat pe data de 23.10.2019, în intervalul orele 10.00 și 18.00. Din această comisie vor face 
parte: conf. dr. Felicia Waldman, conf. dr. Gabriel Mihăilescu, lect. dr. Eugen Istodor. 
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Se precizează de asemenea că, în cadrul acestor alegeri, există și o componentă studențească. 
Depunerea candidaturilor studenților se va face în perioada 7-13.10.2019. 

Doamna prof. dr. Mihaela Constantinescu sesizează o situație eronată, prezența pe lista de 
electori a Departamentului de Studii Culturale a dr. Mircea Deaca și solicită corectarea acestei 
erori, menționând că domnul Deaca nu este titular al respectivului departament. Au loc discuții 
cu intervenții ale domnului decan, dar și ale directorului Școlii Doctorale, prof. dr. Ion Bogdan 
Lefter și conf. dr. Laura Mesina. Se explică statutul și drepturile cadrului didactic titular și cele 
ale membrului afiliat Școlii Doctorale. 

În urma discuțiilor, se trece la vot. Se exprimă 17 voturi pentru eliminarea numelui de pe listă, 5 
abțineri, 2 voturi împotrivă. În consecință, se decide eliminarea numelui domnului Mircea Deaca 
de pe lista electorală. Totodată, se votează și pentru eliminarea de pe listele electorale a celorlalte 
două persoane afiliate Școlii Doctorale a Facultății de Litere, doamnele Ana Barbu și Manuela 
Nevaci. 

3. Informare asupra campaniei pentru funcția de Rector al UB 
 
Domnul Decan prezintă propunerile de candidatură pentru funcția de Rector a Universității din 
București, specificând că cei doi candidați (dl Marian Preda și dl Laurențiu Vlad) au arătat 
disponibilitatea de a se reîntâlni, în perioada următoare, cu membrii corpului profesoral din FL. 
De asemenea, cei doi candidați și-au construit platforme online pentru a-și prezenta programul. 
 
4. Informare și vot asupra unor solicitări ale ONG-ului Light into Europe 
 
Domnul Decan citește scrisoarea ONG-ului Light into Europe. Au loc discuții, cu intervenții din 
partea următoarelor cadre didactice: prof. dr. Ion Bogdan Lefter, lect. dr. Cristina Dima, prof. dr. 
Narcisa Știucă, prof. dr. Mircea Vasilescu, conf. dr. Cristina Bogdan, secretarul șef al FL, dna 
Gabriela Dena. 
 

Se votează în unanimitate pentru solicitarea unui ghid de bune practici din partea ONG-ului, în 
locul unei sesiuni de informare. 

Se votează în unanimitate pentru respingerea punctelor 2 și 3 din solicitarea respectivului ONG. 

 

5.Solicitare fișe de post și fișe ale disciplinelor (termen-limită: 14 octombrie 2019) 
 
Doamna conf. dr. Cristina Bogdan amintește că termenul-limită pentru predarea fișelor 
disciplinei și a fișelor de post este 14.10.2019. Domnul conf. dr. Constantin Popescu solicită o 
clarificare suplimentară a metodologiei alcătuirii fișelor de post. 
 
6. Diverse 
 
Domnul Decan solicită acordul Consiliului pentru conf. dr. Cristina Popescu, în vederea predării 
unui curs în anul universitar 2019-2020 la Facultatea de Arhivistică a Academiei de Poliție 
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„Alexandru Ioan Cuza” din București, în calitate de colaborator extern. Membrii Consiliului 
aprobă unanim. 
 
Se solicită de asemenea un spor de 20% din salariu, acordat pentru o perioadă de trei luni, 
doamnei Mihaela Pufu, asistent al decanului. Se votează favorabil în unanimitate. 
 
Domnul prof. dr. Ion Bogdan Lefter solicită aprobarea statelor de funcții ale Școlii Doctorale a 
FL. Se votează favorabil în unanimitate. 
 
Doamna conf. dr. Laura Mesina solicită acordarea unei burse extracurriculare din veniturile 
extrabugetare ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii pentru Natalia Țurcan, masterandă 
în anul II, la programul de studii „Societate, multimedia, spectacol”, după cum urmează: 
 
Perioada 1 noiembrie 2019 – 30 iunie 2020 
Cuantum: 700 RON/lună 
Activitate: promovarea în mediul online a programelor de studii organizate de CESI, a 
proiectelor de cercetare, a parteneriatelor. 
 
Se votează favorabil în unanimitate. 
 
Domnul Decan cere acordarea unei burse extracurriculare pentru posturile a trei studenți în 
cadrul Biroului Studențesc al FL. Se menționează că posturile vor fi scoase la concurs, iar 
cuantumul fiecărei burse acordate va fi de 500 RON/lună. Membrii Consiliului aprobă unanim 
această solicitare. 
 
Domnul prof. dr. Liviu Groza supune la vot aprobarea planului de învățământ 2019-2021 de la 
masteratul de Didactici ale disciplinelor filologice. Se votează favorabil în unanimitate. 

Se solicită, de asemenea, de către dna prof. dr. Narcisa Știucă aprobarea a două rapoarte de 
evaluare din colectivul de Etnologie al Departamentului de Studii Culturale. Se votează 
favorabil, cu o abținere. 

Domnul prof. dr. Cristian Moroianu prezintă situația redistribuirii locurilor de la buget la 
anumite programe de licență și de masterat. 

Domnul Decan declară ședința închisă. 
 

 
Întocmit de conf. dr. Silvia Barutcieff 

 


