Proces-verbal
Încheiat astăzi, 7 octombrie 2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Facultăţii de Litere.
La şedinţă participă 24 de membri ai Consiliului şi, ca invitat special, dl. Rector al
Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. Mircea Dumitru.
Motivul convocării membrilor Consiliului profesoral îl constituie informarea privind
acuzaţiile care se aduc decanului facultăţii, Comisiei de admitere (sesiunea septembrie 2014),
dnei asist. dr. Anca Anton şi drei Andreea Niţu, PR-ul facultălţii, de către dl. Gheorghe Florea
Velcea,

în

calitate

de

preşedinte

al

SSUB

(Societatea

Studenţilor

din

Universitatea din Bucureşti), atât prin memorial depus la Rectorat în data de 23 sept. 2014,
cât şi prin articolele postate în mediul virtual. Dl. Gheorghe Florea Velcea este de la 1
octombrie 2014 student în anul I al Facultăţii de Litere, programul de studii Ştiinţe ale
Informării şi Documentării.
Dna Decan, conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruş, mulţumeşte membrilor
Consiliului şi dlui Rector pentru prezenţă, apoi precizează că dl. Velcea a fost invitat prin email la şedinţa din 7 octombrie, dar nu a onorat invitaţia.
Dna Decan prezintă acuzațiile dlui Gheorghe Florea Velcea, așa cum apar în memoriul
adresat de acesta dlui Rector al UB la data de 23 septembrie a.c.: acuzaţia de „abuz în
serviciu” adresată Decanului pentru că ar fi respins cererea SSUB de a organiza întruniri în
Facultatea de Litere în zilele de 28-29 septembrie a.c., acuzaţia adusă Comisiei de admitere
(septembrie 2014) că ar fi eliberat legitimaţii de concurs nule din punct de vedere juridic,
acuzaţia adusă dnei asist. dr. Anca Anton şi drei Andreea Niţu, PR-ul facultăţii, de instigare la
infracţiuni electronice.
Dna asist. univ. dr. Anca Anton prezintă succint situaţia în urma căreia a ajuns să fie
acuzată de instigare la ameninţare şi la infracţiuni informatice: în 2014, alături de Centrul
Studențesc de Cercetare şi Comunicare, apoi în colaborare cu dra Andreea Niţu, responsabil
PR al Facultăţii de Litere, a dezvoltat o componentă de comunicare on line a procesului de
admitere, mai întâi în forma Caravanei Literelor, apoi a unui grup Facebook dedicat
admiterii, în care s-au înscris peste 800 de candidați. Pe măsură ce admiterea înainta, s-au
constituit grupuri dedicate fiecărei specializări. La un moment dat, dna asist. univ. dr. Anca
Anton a primit o postare de informare, potrivit căreia s-ar fi inițiat un grup oficial al promoției
2014-2017. Cum nici unul dintre cei angrenaţi în coordonarea campaniei de comunicare on
line nu inițiase un asemenea grup, dna asist. univ. dr. Anca Anton s-a adresat administratorilor

grupului, cu rugămintea de a elimina din denumire cuvântul oficial pentru a nu crea confuzie,
întrucât informaţiile oficiale legate de activitatea facultăţii nu pot fi postate decât pe site-urile
şi paginile de facebook ale instituţiei. Imediat după aceea a fost exclusă din respectivul grup.
Atunci s-a redactat un anunţ de disclaimer, care a fost postat pe grupurile administrate de
coordonatorii campaniei de comunicare on line a Facultăţii de Litere și pe pagina de Facebook
dedicată admiterii.
Dra Andreea Niţu, responsabil PR al Facultăţii de Litere, acuzată de dl. Gheorghe
Florea Velcea de instigare la ameninţare şi la infracţiuni informatice, adaugă că în mesajul de
disclaimer se preciza că niciun membru al Comisiei de Admitere a Facultăţii de Litere nu-și
asumă vreo informaţie postată pe grupul așa-numit oficial.
Dl. conf. univ. dr. Cristian Moroianu, prodecan al Facultăţii de Litere şi secretar al
Comisiei de Admitere, îşi exprimă regretul că munca întregii comisii de admitere este pusă
sub semnul îndoielii şi îşi reafirmă sprijinul pentru colegele acuzate pe nedrept. Dumnealui
explică faptul că legitimaţiile de concurs care au poza capsată peste o parte a ştampilei sunt
perfect valabile, că este imposibil de aplicat ştampila peste fiecare poză în parte în momentul
înscrierii (existând o singură ştampilă a instituţiei) şi că întotdeauna legitimaţia de concurs a
candidaţilor este dublată de prezentarea cărţii de identitate, astfel încât nu poate fi pusă sub
semnul întrebării validitatea concursului de admitere.
Dna Decan explică succint în ce constă acuzaţia de abuz în serviciu pe care i-o aduce
dl. Gheorghe Florea Velcea. Conducerea Facultăţii de Litere a Universității din București nu a
respins organizarea unor evenimente de către SSUB la începutul anului universitar. Dl.
Gheorghe Velcea, preşedintele SSUB, a depus la decanatul Facultăţii de Litere cererea
înregistrată cu nr. 591 / 17.09.2014,

prin care solicita organizarea unor evenimente

studenţeşti adresate în special studenților din anul I, în zilele de 28 - 29 septembrie (duminică
şi luni) a.c.. Aşa cum se poate constata din rezoluţia decanului, activităţile nu sunt respinse, ci
se solicită organizatorilor să desfăşoare evenimentele între 1-3 octombrie a.c., în zilele
rezervate deschiderii anului universitar, problemelor organizatorice şi administrative.
Conducerea Facultăţii de Litere a apreciat că activităţile propuse de SSUB îşi găsesc
locul firesc în primele zile ale anului universitar, ceea ce ar fi permis o participare mai largă a
studenţilor aparţinând tuturor programelor de studii ale facultăţii. De altfel, în baza articolului
7 (6) din Carta Universităţii din Bucureşti, conducerea facultăţii era îndreptăţită să aprecieze
oportunitatea desfăşurării unor activităţi studenţeşti într-o zi de duminică, în condiţiile în care

exista un program oficial pentru deschiderea anului academic şi pentru iniţierea studenţilor de
anul I.
Mulțumind pentru invitație, dl. Rector al Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr.
Mircea Dumitru, prezintă conţinutul memoriului înaintat de dl. Gheorghe Florea Velcea, care
cuprinde două capete de acuzare:
a. Societatea Studenţilor Universităţii din Bucureşti, condusă de dl. Gheorghe Florea
Velcea, nu ar fi primit dreptul de a se prezenta în fața studenților;
b. Un hacker din interiorul facultății ar fi intrat în căsuța de poștă electronică a dlui
Gheorghe Florea Velcea.
Dl. Rector precizează următoarele:
a. după cum se poate vedea în rezoluţia conducerii Facultăţii de Litere, nu este deloc
vorba de un refuz al vreunui drept;
b. nu suntem în măsură să ne pronunţăm asupra unor chestiuni de acest tip, pentru care
există servicii tehnice specializate.
Dl. Rector comentează răspunsul primit pe 30 septembrie a.c. din partea conducerii
Facultăţii de Litere la memoriul depus la Rectorat de dl. Gheorghe Velcea, afirmând că
susţine punctul de vedere al facultăţii întrucât acuzaţiile aduse nu sunt fondate.
Dna prof. univ. dr. Monica Spiridon apreciază campania de presă desfăşurată de dl.
Velcea drept șocantă şi defăimătoare, cerând o reacţie pe măsură a membrilor Consiliului.
Dl. prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al Universităţii din Bucureşti, precizează că a
participat la o dezbatere organizată de SSUB, înainte de începerea anului universitar, la
Facultatea de Istorie. Au fost prezenţi cca. 100 de studenți, în mare parte nou înscriși la Litere.
Dl. prorector a explicat atunci în ce a constat presupusul refuz de a organiza dezbaterea în
spațiile de la Litere: s-a căutat o soluţie nediscriminatorie, pentru că la întrunirea solicitată de
SSUB nu erau reprezentate toate specializările, nici alte asociații studențești; în plus, în
facultate nu exista o prezenţă studenţească semnificativă înainte de 1 octombrie. În opinia
dlui. Prorector, campania instrumentată acum depășește cadrele eticii academice, iar
obiectivele pe care le pune în față o astfel de campanie nu au nimic în comun cu misiunea UB.
Dl. prof. dr. Caius Dobrescu apreciază afirmaţiile făcute în mediul online de dl. Gheorghe
Velcea ca defăimătoare şi calomnioase şi propune ca membrii Consiliului să ia poziţie faţă de

acestea. Puncte de vedere similare au exprimat prof. dr. Emil Ionescu, prof. dr. Andra
Vasilescu (care propune însă o reacţie moderată a facultăţii), lect. dr. Cristina Bogdan şi conf.
dr. Laura Mesina, care cere ca dl. Velcea să dea o dezminţire publică.
Dl. prof. univ. dr. Emil Ionescu, prodecan al Facultăţii de Litere, propune membrilor
Consiliului o variantă de comunicat, al cărui conţinut este votat în unanimitate de Consiliu. Se
hotărăşte ca acest Comunicat să fie postat pe site-urile facultăţii şi pe grupurile studenţilor de
la Facultatea de Litere. De asemenea, membrii Consiliului au votat în unanimitate ca
Facultatea de Litere să depună o sesizare la Comisia de etică a universităţii pe numele dlui
Gheorghe Florea Velcea pentru proferarea de afirmaţii calomnioase şi defăimătoare la adresa
conducerii, a unor cadre didactice şi angajaţi ai Facultăţii de Litere, afirmaţii care au adus
atingere imaginii instituţiei.
2. Votarea scoaterii la concurs a posturilor didactice
Membrii Consiliului votează în unanimitate scoaterea la concurs, pe semestrul I a anului
universitar 2014-2015, a următoarelor posturi didactice:
- Departamentul de științe administrative: profesor universitar (poziţia 1);
- Departamentul de științe ale comunicării: conferenţiar universitar (poziţia 10) și lector
universitar (poziția 27);
- Departamentul de Studii Literare: profesor universitar (poziţia 8), lector universitar
(poziţia 31) şi lector universitar (poziţia 32);
- Centrul de Studii Româneşti: lector universitar (poziţia 3) şi asistent universitar
(perioadă determinată, poziţia 18).

Întocmit de lect. dr. Magda Răduţă

