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Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere 

14 decembrie 2020 
  
  

Încheiat astăzi, 14 decembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 
București. La ședință participă 28 de membri (dintre care 3 studenți).   
    

Ordinea de zi a ședinței:   

1. Alegerea unui nou director CSR și cererea d-nei prof. dr. Ioana-Valentina Murăruș de 
prelungire de activitate. 
2.     Decizie CFL privind licența 2021. 
3.     Validarea concursului pentru gradații de merit 2021-2025. 
4.     Diverse. 

 

La începutul întâlnirii, înainte de a trece la ordinea de zi, domnul decan a solicitat celor 
prezenți acordul pentru înregistrarea ședinței. Solicitarea a fost acceptată cu 29 de voturi pentru 
(inclusiv votul dnei conf. dr. Felicia Waldman, care este membru invitat al Consiliului). 

1. Alegerea unui nou director CSR și cererea d-nei prof. dr. Ioana-Valentina 
Murăruș de prelungire de activitate. 

Domnul Decan îi mulțumește doamnei profesoare Ioana-Valentina Murăruș pentru 
activitatea deosebită desfășurată la conducerea Centrului de Studii Românești (CSR).  

Doamna profesoară Murăruș prezintă o dare de seamă asupra activității CSR din ultimii 4 
ani și anunță că nu va candida pentru un nou mandat.  

În cadrul prezentării, doamna profesoară subliniază că activitatea CSR s-a structurat pe 
patru componente principale: programul de predare a limbii române ca limbă străină (care, în anul 
2018, în urma evaluării făcute de ARACIS a obținut cea mai mare cifră de școlarizare din țară, 
300 de studenți pe an), revista Romanian Studies Today (care în prezent este cu aparițiile la zi), 
relațiile cu străinătatea (dezvoltate prin cursurile de vară organizate în cele mai bune condiții și 
prin conferințele internaționale itinerante, care au atras de-a lungul timpului un număr însemnat 
de cercetători ai limbii române din toată Europa), Masteratul de Studii Românești (care, în pofida 
tuturor demersurilor întreprinse, a rămas deocamdată la stadiul de proiect). 

Domnul decan supune la vot cererile de prelungire a activității didactice până la data de 30 
septembrie 2021 ale doamnelor profesoare Ioana-Valentina Murăruș și Ana Maria Teodorescu, 
cereri deja avizate de consiliile departamentale. Cererea doamnei profesoare Ioana-Valentina 
Murăruș a fost aprobată cu 27 de voturi pentru și o abținere (a dnei Murăruș), iar cererea doamnei 
profesoare Ana Maria Teodorescu a fost aprobată cu 28 de voturi pentru. 

Domnul decan anunță că pentru funcția de director al CSR a fost depusă o singură 
candidatură, cea a domnului profesor dr. Liviu Papadima, pe care îl invită să își expună planul 
managerial. 

Domnul profesor dr. Liviu Papadima și-a prezentat prioritățile: realizarea unui program 
masteral internațional; completarea manualului de limba română pentru străini (în parteneriat cu 
Editura Art); internaționalizarea centrului și dezvoltarea caracterului său interdisciplinar. 
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Domnul decan supune la vot candidatura domnului profesor dr. Liviu Papadima la 
conducerea CSR. Aceasta este aprobată cu 27 de voturi pentru.  

 
2. Decizie CFL privind licența 2021 

Domnul decan precizează că, în urma solicitării pe care a adresat-o, consiliile 
departamentale au propus ca examenele de licență din anul universitar 2020-2021 să se desfășoare 
în formă simplificată, după aceeași procedură utilizată în anul universitar 2019-2020. Prin urmare, 
domnul decan supune aprobării CFL propunerea consiliilor departamentale. Propunerea este 
aprobată cu 28 de voturi pentru. 

3. Validarea concursului pentru gradații de merit 2021-2025 
 
Domnul decan invită directorii de departamente să prezinte rezultatele concursurilor pentru 

gradațiile de merit, pe perioada 2021-2025.  

Doamna profesoară Ioana-Valentina Murăruș intervine cu precizarea că gradația alocată 
CSR a fost cedată Departamentului de Lingvistică, întrucât personalul didactic din cadrul CSR nu 
putea îndeplini condițiile necesare.  

Doamna profesoară Oana Iucu anunță că în cadrul departamentului de Științe 
Administrative gradația de merit a fost acordată doamnei profesoare Elena Târziman. 

Doamna profesoară Izabela Nedelcu anunță că în cadrul departamentului de Lingvistică 
gradațiile de merit au fost acordate domnului profesor Emil Ionescu, doamnei profesoare Rodica 
Zafiu, doamnei profesoare Andra Vasilescu și domnului conf. dr. Alexandru Nicolae. 

Domnul profesor Mircea Vasilescu anunță că în cadrul departamentului de Studii Literare 
gradațiile de merit au fost acordate domnului profesor Mircea Vasilescu, doamnei profesoare Ioana 
Pârvulescu și domnului profesor Liviu Papadima.  

Domnul decan aduce la cunoștința celor prezenți că în cadrul departamentului de 
Lingvistică s-a înregistrat o contestație din partea domnului profesor Liviu Groza care acuză un 
viciu de procedură. Astfel, conform contestației transmise, comisia de evaluare a candidaturilor 
depuse nu era validă, întrucât trei dintre membrii care intrau inițial în componența ei s-au recuzat 
(dat fiind faptul că, la rândul lor, candidau pentru respectivele gradații de merit), iar cei care i-au 
înlocuit nu au primit votul CFL pentru a face parte din comisie.   

 În acest sens, domnul decan o invită pe doamna profesoară Oana Iucu, președinta comisiei 
de contestații, să prezinte rezoluția adoptată. 

Doamna profesoară Oana Iucu precizează următoarele aspecte. Nici în Carta Universității 
din București și nici în regulamentele interne ale Facultății de Litere nu există precizări clare 
privind situația dată. Prin urmare, luând drept reper aspecte ale reglementărilor din alte facultăți 
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ale Universității din București (precum Facultățile de Drept, Administrație, Sociologie) și ținând 
cont de documentele primite din partea Departamentului de Lingvistică (cererile de recuzare și 
procesul verbal de alcătuire a noii comisii), comisia de contestații consideră că la nivel de 
departament s-a acționat corect și respinge ca neîntemeiată contestația domnului profesor Liviu 
Groza.  

Domnul profesor Liviu Groza își exprimă dezacordul față de această decizie, considerând 
că, din cauza lacunelor de regulament, abordările la nivelul departamentelor nu au fost unitare (de 
exemplu, domnul profesor Mircea Vasilescu nu s-a recuzat din comisie, deși candida pentru 
gradația de merit, preferând să nu voteze pentru propriul dosar). Prin urmare, reiterează aprecierea 
conform căreia, din punctul său de vedere, noua comisie de evaluare formată la nivelul 
Departamentului de Lingvistică și nevalidată de CFL este nulă și își anunță intenția de a-și continua 
demersurile de contestare în instanță a rezultatului votului. 

Față de situația creată au fost formulate mai multe puncte de vedere de către doamnele 
profesoare Rodica Zafiu, Izabela Nedelcu, Ioana-Valentina Murăruș, Cristina Bogdan, de către 
domnul decan și de către domnul profesor Liviu Papadima. Din discuțiile purtate s-a desprins 
necesitatea elaborării unui regulament care să cuprindă inclusiv astfel de situații.  

Domnul decan supune la vot validarea rezultatelor concursurilor pentru gradațiile de merit. 
Acestea au fost aprobate, cu majoritate de voturi, după cum urmează: 

• pentru  rezultatul din Departamentul de Științe Administrative s-au exprimat 19 
voturi pentru și 6 abțineri; 

• pentru rezultatele din Departamentul de Studii Literare s-au exprimat 18 voturi 
pentru și 7 abțineri; 

• pentru rezultatele din Departamentul de Lingvistică s-au exprimat 15 voturi pentru, 
9 abțineri și 1 vot împotrivă. 

 

4.     Diverse 
a. Doamna profesoară Oana Iucu, directorul Departamentului de Științe 

Administrative, solicită votul CFL pentru inițierea demersurilor în scopul 
pregătirii vizitei de evaluare ARACIS pentru programul de Asistență 
Managerială și Administrativă. Cererea a fost aprobată cu 25 de voturi pentru. 

b. Domnul decan cere votul CFL pentru înlocuirea din Comisia de Studii a 
doamnei profesoare Niculina Vârgolici (care s-a pensionat), cu doamna 
profesoară Oana Iucu. Solicitarea a fost aprobată cu 25 de voturi pentru. 

c. Doamna prodecan Cristina Popescu cere votul CFL pentru înlocuirea studentei 
Adriana Maria Lupu cu masteranda Alina Clara Danciu în Comisia de evaluare 
și asigurare a calității (CEAC). Cererea a fost aprobată cu 23 de voturi pentru. 
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Domnul Vlad Jipa (student) arată că reprezentantul studenților din CEAC ar 
trebui ales prin vot de către membrii Asociației Studențești a Facultății de 
Litere. Domnul decan propune în acest sens ca studenții să aibă doi 
reprezentanți în cadrul CEAC, dintre care unul votat de Asociația Studenților. 
Domnul Vlad Jipa a fost de acord cu această soluție. 

d. Domnul decan propune, la inițiativa doamnei prodecan Cristina Bogdan, ca 
domnul asistent univ. drd. Bogdan Dumitru să asiste la ședințele CFL, atât 
pentru a le putea înregistra și arhiva, cât și pentru a putea furniza informații 
detaliate asupra deciziilor CFL celor care le solicită. Propunerea a fost adoptată 
cu 26 de voturi pentru. 

e. Doamna prodecan Cristina Popescu solicită votul CFL pentru restituirea unor 
taxe depuse de studenți și necuvenite Facultății de Litere. Cererea a fost 
aprobată cu 26 de voturi pentru. 

f. Doamna prodecan Cristina Bogdan prezintă un document primit de la dnele 
conf. dr. Tina Sâmihăian și lector dr. Andrea Ghiță, după cum urmează: 

 
- Înființarea unui grup al universitarilor preocupați de studiul limbii și al literaturii române 

în învățământul preuniversitar, din Facultatea de Litere a UB și din diverse centre 
universitare din țară. Grupul va promova schimbarea viziunii și a practicilor didactice 
folosite în predarea limbii și literaturii române.  
 

- O primă activitate va consta în organizarea unui colocviu, în luna februarie a fiecărui an, 
care să aibă ca principală audiență masteranzii DDF, unde să se prezinte cele mai bune 
lucrări de disertație care aduc perspective noi asupra domeniului limbii și literaturii române 
și cercetări didactice inovative realizate de masteranzi sau doctoranzi ai Facultății de Litere 
și de profesori din învățământul preuniversitar (lucrări pentru gradul I). 

 

În finalul ședinței, doamna prodecan Cristina Bogdan anunță organizarea, pe data de 17 
decembrie 2020, de la ora 18.00, a serii de întâmpinare a Crăciunului în Facultatea de Litere. 
Aceasta va avea loc online, pe platforma Google Meet. Profesorii și studenții sunt invitați să 
participe la acest eveniment (pe link-ul anunțat sau urmărindu-l în transmisiune live pe pagina de 
Facebook a facultății). 

 

Întocmit de lector dr. Cristina-Ioana Dima 

 


