
Proces-verbal  
al ședinței extraordinare a Consiliului Facultății de Litere   

24 septembrie 2020  
  

Întocmit astăzi, 24 septembrie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Facultății de 
Litere a Universității din București, care s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei Google 
Meetings. La ședință participă 30 de membri (dintre care 4 studenți).   
  

Ordinea de zi a ședinței:  
  

Avizarea statelor de funcțiuni și a anexei 7 (privitoare la acoperirea cu personal didactic), de 
la toate departamentele Facultății de Litere.  

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, supune la vot Anexa 7 a statelor de funcțiuni 
pentru toate departamentele Facultății de Litere. Toți cei 30 de participanți sunt pentru conținutul 
Anexei 7.   

În continuare, se supune la vot Calendarul propus de Departamentul de Științe ale 
Comunicării în vederea organizării de alegeri pentru desemnarea unui reprezentant în Consiliul 
departamental, în urma vacantării locului prin pensionarea dlui conf. univ. dr. Constantin Popescu. 
Propunerea de calendar se prezintă astfel:   

5-9 octombrie a.c. – depunerea candidaturilor  
14 octombrie – alegeri  
16-17 octombrie – validarea rezultatelor în Consiliul Facultății de Litere  
21 octombrie – validarea rezultatelor în Senatul Universității din București   
  
Pentru adoptarea calendarului în forma propusă se pronunță 27 de persoane, 3 persoane nu 

au votat și nu au existat  abțineri sau voturi împotrivă.   

Domnul Decan explică situația care a apărut cu privire la statul de funcțiuni al 
Departamentului de Studii Culturale. Sunt detaliate cele două perspective de interpretare (a 
domnului Decan și a dlui prof. univ. dr. Andrei Șiperco, directorul Departamentului de Studii 
Culturale) asupra rezoluției primite din partea Universității din București, precum și decizia de a 
se anula votul electronic precedent privitor la statele de funcțiuni și de a se relua votul, în 
conformitate cu explicațiile suplimentare primite între timp. În plus, votul anterior fusese exprimat 
înainte de validarea rezultatelor concursurilor didactice în Senatul UB, deci el era lovit de nulitate.  

În continuare, dl Decan face trimitere la consultările din ultimii patru ani cu privire la 
intențiile de scoatere la concurs a posturilor de către departamentele Facultății de Litere, care aveau 
loc periodic, la sfârșitul anului universitar, între conducerea facultății și directorii de departament. 
Totodată, dl Decan formulează o serie de rezerve cu privire la evoluția domeniului Studiilor 
Culturale în viitorul apropiat. Domnul Decan procedează la o analiză detaliată a cifrelor de 
școlarizare ale Departamentului, din ultimii ani, precum și la politica de personal. Domnul Decan 
prezintă detaliat argumentele invocate la configurarea noilor posturi de către dl prof. Andrei 
Șiperco.  



Intervine la cuvânt dl prof. Mircea Vasilescu, care solicită o coordonare mai atentă a 
activității Consiliului și o strictă conformare a dezbaterilor la ordinea de zi a ședințelor.  

Ia cuvântul dl lector univ. dr. Adrian Stoicescu pentru o argumentație pe marginea 
construcției statului de funcțiuni al colectivului de Etnologie. Dl Stoicescu trece în revistă cele mai 
importante aspecte cu privire la cifrele de școlarizare ale departamentului, corelate cu numărul de 
poziții din statele de funcțiuni ale perioadei 2016-2020 și cu încărcarea posturilor în aceeași 
perioadă.*   

Domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter intervine în dezbatere precizând că există deja o 
rezoluție de urmat a Rectoratului și îi solicită dlui lector dr. Adrian Stoicescu să fie mai atent la 
felul în care își formulează explicațiile și să nu folosească expresii nepotrivite într-un context 
academic.  

Se înscrie la cuvânt doamna prof. univ. dr. Oana Murăruș, care explică votul pozitiv dat 
anterior, în absența informațiilor complete legate de subiect. În același timp, doamna prof. dr. 
Murăruș aduce clarificări punctuale pe marginea criteriilor de încărcare a posturilor didactice.   

Doamna prodecan Cristina Bogdan sugerează ca o posibilă rezolvare a situației semnalate 
de dl lector dr. Adrian Stoicescu renunțarea la câteva dintre cursurile opționale gestionate de 
colectivul de Etnologie în favoarea altor colective (precum cel de Teorie Literară, aflat în deficit 
în privința orelor pentru normare).   

Domnul lect. univ. dr. Adrian Stoicescu ia cuvântul și întreabă ce să facă cu cele două 
posturi suplimentare care apar în statul de funcții, în raport cu posturile de anul trecut. Dl Decan 
își exprimă opinia că pot fi găsite soluții care să fie acceptate.  

Domnul prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, dorește să se clarifice dacă statele au fost 
întocmite potrivit soluțiilor indicate de Rectorat.   

Are loc votul pentru statele de funcțiuni, iar rezultatele au fost următoarele:   

a. Vot pentru toate statele de funcțiuni, cu excepția celui de la Departamentul de Studii 
Culturale – 28 de voturi PENTRU și 2 ABȚINERI;  
  
b. Vot pentru statul de funcțiuni al Departamentului de Studii Culturale – 2 voturi PENTRU, 
15 voturi ÎMPOTRIVĂ, 13 ABȚINERI.  

  

Domnul Decan declară ședința închisă.   

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș  
 
 
* În acest context, domnul lector univ. dr. Adrian Stoicescu este de părere că acea condiționare 
exprimată în aprobarea dată de conducerea Universității din București reprezintă un șantaj.  
Prezenta adăugire la procesul-verbal a fost inserată la solicitarea expresă a domnului lector univ. 
dr. Adrian Stoicescu. 
  


