7 octombrie 2014
PENTRU INFORMARE PUBLICĂ

Consiliul Facultăţii de Litere, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 7 octombrie 2014, în
prezenţa Rectorului Universităţii din Bucureşti, a luat în discuție acuzaţiile formulate la adresa
conducerii şi a unor cadre didactice ale facultăţii, în ultima decadă a lunii septembrie a.c., de către dl.
Gheorghe Florea Velcea, preşedintele Societăţii Studenţilor din Universitatea din Bucureşti (SS-UB).
Din prezentarea datelor şi din consultarea materialelor puse la dispoziţia Consiliului
(memoriul depus de dl. Gheorghe Florea Velcea la Rectorat pe 23 sept. a.c., articolele apărute în
mediul virtual, pe site-ul personal al dlui Velcea sau pe site-uri gestionate de SS-UB), au reieşit
următoarele:
- fără niciun fel de documente probatoare pentru acuzaţiile făcute, deci fără temei legal, dl.
Velcea îi acuză pe d-na decan Ioana Valentina Murăruș de „abuz în serviciu”, pe membrii
comisiei de admitere din sesiunea septembrie 2014 de „neglijenţă în serviciu”, pe d-na
asist univ. dr. Anca Anton şi pe responsabilul RP al facultății, d-ra Andreea Niţu, de
„instigare la distrugere şi infracţiune informatică”.
În consecinţă, Consiliul Facultăţii de Litere respinge afirmaţiile d-lui Gheorghe Florea
Velcea, ca defăimătoare şi calomnioase, şi constată că, prin difuzarea lor în mediul online,
acestea au produs grave prejudicii de imagine atât unor membri ai Facultăţii de Litere, cât şi
instituției în ansamblu.
Consiliul Facultăţii de Litere atrage atenţia, date fiind drepturile sale, că va apăra
reputaţia Facultăţii de Litere şi a Universităţii din Bucureşti prin toate mijloacele prevăzute de
regulamentele interne şi de Carta Universităţii.
Consiliul Facultăţii de Litere le solicită dlui Gheorghe Florea Velcea şi Societăţii
Studenţilor din Universitatea din Bucureşti să înceteze acțiunile de defăimare a cadrelor
didactice şi a angajaţilor facultăţii și să dezmintă public calomniile vehiculate la adresa
acestora în mediul online, pe toate site-urile pe care le gestionează sau la care au acces direct.

