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 Sunt prezenți 27 de membri ai Consiliului facultății.  
 

Doamna decan, conf. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința și prezintă ordinea de zi: 
 

1. Stabilirea calendarelor pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul Facultății de Litere, în 
Senatul Universității și în Consiliul Școlii doctorale. 

2. Prezentarea proiectelor manageriale ale celor doi candidați pentru postul de director al Centrului 
de Studii Românești. 

3. Diverse. 
 

Doamna decan prezintă calendarele pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliul 
facultății, din Senatul Universității și din Consiliul Școlii doctorale, locuri rămase vacante în urma 
pensionării domnilor profesori Liviu Papadima și Ion Bogdan Lefter și a detașării pentru un an a 
domnului lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre. Cele trei calendare sunt votate în unanimitate de către 
membrii Consiliului.  

Doamna decan dă cuvântul celor doi candidați la funcția de director al CSR, pentru a-și 
prezenta proiectele manageriale, proiecte care au fost trimise pe mail membrilor Consiliului în 
urmă cu câteva zile.  

Doamna conf. dr. Gabriela Biriș pune accent, în prezentarea sa, pe realizările personale în 
cadrul centrului: a coordonat, timp de 9 luni, Anul Pregătitor, a elaborat documente de uz 
administrativ-didactic, a redactat, împreună cu prof. dr. Ioana-Valentina Murăruș, planul de 
învățământ al Anului Pregătitor și fișele disciplinelor, a elaborat statul de funcții pentru anul 
universitar 2022-2023, a redactat diverse adrese interne și a preluat activitățile de secretariat după 
demisia secretarei de la Anul Pregătitor. Între 2016 și 2020, a făcut parte din grupul de lucru pentru 
internaționalizarea Universității, reușind să obțină finanțare pentru un proiect ce are ca rezultat 
realizarea unui manual de limba română pentru străini.  

Ca puncte slabe ale CSR, doamna Biriș amintește pierderea sălilor din Panduri, unde exista 
aparatură cât de cât performantă, absența sponsorizărilor și numărul mic de colaborări cu instituții 
internaționale ce se ocupă de testarea limbii române ca limbă străină. Prin bunăvoința conducerii 
facultăților din Universitate (Istorie, Drept, Litere), s-a rezolvat problema sălilor pentru acest an 
universitar, dar este o rezolvare de moment. Prin urmare, doamna conf. Biriș propune ca 
Universitatea să închirieze un spațiu exclusiv pentru Anul Pregătitor, pentru o perioadă de 
minimum 3-5 ani, lucru posibil dacă CSR va fi inclus în planul de finanțare al Universității.  

O altă nemulțumire a doamnei Biriș este procentul de 30% din taxele studenților de la Anul 
Pregătitor, procent care revine teoretic Facultății de Litere, dar care este mult prea mic în raport cu 
cheltuielile. În calitate de director al CSR, doamna conf. Biriș își propune renegocierea procentului 
respectiv cu conducerea Universității, precum și deblocarea sumei de bani ce revine facultății 
(sumă blocată momentan în contul de valută al Universității).  

Doamna conf. Biriș își propune și demararea procesului administrativ pentru conturarea 
masteratului internațional (masterat inclus în CSR), prin intermediul CIVIS. De asemenea, se 



propune afilierea CSR la ALTE și organizarea unui workshop având ca temă predarea limbii 
române ca limbă străină pentru emigranți. În acest sens, doamna conf. Biriș ar dori să pună bazele 
unui modul postuniversitar pentru profesorii ce doresc să predea acestor grupuri-țintă. 
 Cel de-al doilea candidat, conf. dr. Ionuț Geană, se prezintă, punând accent pe activitatea 
sa de profesor de limba română ca limbă străină, dar și pe activitatea desfășurată în calitate de 
director al Școlii de vară sau ca secretar de redacție al revistei CSR. Experiența sa de predare 
depășește granițele CSR, domnul Geană fiind lector de limba română la Arizona State University, 
în perioada 2018-2021. În S.U.A., domnul Geană a refăcut programele pentru cursurile de limba 
română. De asemenea, având experiență în realizarea documentației pentru proiectele științifice, 
își propune să-și antreneze colegii de la Anul Pregătitor în proiecte și să realizeze grupuri de lucru 
pentru a redacta materiale pentru predare. Pentru a atrage cadre didactice tinere în centru, propune 
un curs opțional de didactică a limbii române ca limbă străină la ciclul de licență.  
 Deși este conștient că CSR duce lipsă de fonduri, domnul conf. dr. Ionuț Geană dorește 
menținerea unor relații cordiale cu conducerea Universității, considerând că deblocarea banilor din 
contul Universității se poate face cu diplomație. Lipsa banilor ar trebui, în opinia sa, să stimuleze 
accesarea de fonduri atât prin proiecte de cercetare depuse la UEFISCDI, cât și prin burse și stagii 
în străinătate. 
 În ceea ce privește masteratul în limbi străine, dl conf. dr. Ionuț Geană (care este și membru 
al Comisiei de Lingvistică din CIVIS), propune demararea procesului administrativ pentru 
organizarea acestui masterat prin intermediul CIVIS, dar și cu sprijinul Consorțiului Universitaria.  
 Însă, oricât de multe probleme există, dl conf. dr. Ionuț Geană consideră că principalul 
deziderat al viitorului director al CSR trebuie să fie relațiile interumane. Prin urmare, relațiile 
profesor – studenți și profesor – colegi trebuie să fie cordiale, bazate pe respect reciproc.  
 În continuare, doamna decan Cristina Bogdan le cere celor doi candidați să spună ce ar face 
concret pentru a debloca banii CSR din contul Universității, având în vedere că Facultatea de Litere 
plătește utilitățile și salariile CSR. În timp ce domnul Geană consideră că trebuie cerut avizul 
persoanelor în măsură să deblocheze banii, doamna Biriș propune ca, în afara acestui demers 
administrativ, să se renegocieze procentul cuvenit facultății noastre.   
 Doamna conf. dr. Isabela Nedelcu îi întreabă pe candidați cum văd relația dintre CSR și 
Departamentul de Lingvistică. Amândoi candidații sunt de acord că relațiile celor două 
departamente trebuie să fie la fel de strânse ca până acum.  
 Doamna prof. dr. Andra Vasilescu cere fiecărui candidat să aducă argumente pentru a 
demonstra că ar fi un director mai bun decât contracandidatul său. Domnul Geană consideră că 
avantajele sale ar fi: o bună comunicare cu colegii de departament, vechimea sa în CSR, care îi 
permite să cunoască mai bine situația Centrului, și luarea unor decizii corecte întotdeauna. Doamna 
Biriș consideră că are mai multă experiență administrativă și că are maturitatea și echilibrul date 
de experiența vârstei. 
 Domnul prodecan Cristian Moroianu este convins că amândoi candidații s-ar descurca 
foarte bine în funcția de director și le recomandă acestora ca, indiferent de rezultatul votului, să 
colaboreze de acum înainte pentru buna desfășurare a activității CSR. 
 Doamna decan își exprimă convingerea că proiectul masteratului trebuie reluat urgent, 
sugerând că ar trebui realizat cât mai repede dosarul pentru acreditare. Întrebați cum văd rezolvarea 
acestei probleme, candidații sunt de părere că masteratul trebuie să fie funcțional cât mai curând. 



Doamna conf. Biriș crede că trebuie să se regândească propunerile de discipline și să se ceară 
departamentelor propuneri concrete de cursuri. La început, cursurile ar fi asigurate numai de 
Facultatea de Litere, urmând ca în viitor să colaborăm și cu alte universități. Domnul conf. Geană 
propune ca acest masterat să se realizeze în consorțiu și crede că o revizuire a planurilor de 
învățământ este necesară. Doamna decan consideră că ar fi mai util să ne gândim la acest masterat 
ca la un masterat balcanic, încercând să colaborăm cu profesori din Grecia sau din Bulgaria. 
 La ultimul punct de pe ordinea de zi se supune la vot cererea doamnei prof. dr. Ariadna 
Ștefănescu de a preda un curs și un seminar la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu. Membrii 
Consiliului sunt de acord în unanimitate cu cererea doamnei profesoare.  

În încheiere, doamna decan anunță că, în urma ședinței de alegeri, noul director al Școlii 
doctorale este doamna prof. dr. Oana Fotache-Dubălaru. O felicită pe dna prof. dr. Oana Fotache-
Dubălaru și îi mulțumește pentru activitatea desfășurată ca prodecan. Alegerea Domniei-Sale va fi 
validată de Senatul Universității pe 19.10. Pe 20.10, funcția de prodecan deținută în prezent de 
doamna Oana Fotache-Dubălaru va fi preluată de dna lector dr. Cristina Dima. 

      

Întocmit de conf. dr. Camelia Ușurelu 


