Extras din procesul-verbal
Întocmit astăzi, 9 februarie, în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea
din București. La ședință participă 23 de membri (dintre care 1 student).
Membrii Consiliului s-au întrunit pentru a supune la vot validarea concursurilor didactice din
sem. I, anul universitar 2015-2016.
Dna. Decan începe prin a prezenta rezultatele concursurilor unde nu s-au înregistrat
contestații, astfel:
1. Departamentul de Studii Literare: la concursul pentru ocuparea postului de asistent
universitar, poz. 44 (durată determinată), s-au prezentat 6 candidați: DUMITRESCU Ioana
Laura, IRIMIA Alexandra Ecaterina, PĂDURARU Dragoș Silviu, STĂNESCU Bogdan
Alexandru, APOSTOL Patricia, PRICOP Lucian Florin. În urma concursului, candidata
Dumitrescu Laura-Ioana a obținut cel mai mare punctaj, 89.75, fiind declarată admisă.
Rezultatele complete ale concursului sunt următoarele:
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Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la
Departamentul de Studii Literare.
2. Departamentul de Lingvistică: la concursul pentru ocuparea postului de lector
universitar, poz. 31 (durată nedeterminată), unicul candidat înscris în concurs, Nicolae
Alexandru-Cosmin, a fost declarat admis, cu 100 de puncte. La concursul pentru ocuparea

postului de conferențiar universitar, poz. 17 (durată nedeterminată), candidata Dragomirescu
Adina a fost declarată admisă, cu 100 de puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatele concursurilor de la
Departamentul de Lingvistică.
3. Centrul de Studii Românești: la concursul pentru ocuparea postului de asistent
universitar, poz. 16 (durată determinată), s-au prezentat două candidate: Mihaela Ionescu și
Alina Georgiana Focșineanu. În urma concursului, candidata Mihaela Ionescu a fost declarată
admisă, cu 94 de puncte. A doua candidată a obținut 86.25 puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la Centrul de
Studii Românești.
4. Școala Doctorală „Spațiu-Imagine-Text-Teritoriu”: la concursul pentru ocuparea
postului de lector universitar, poz. 14 (durată determinată), unicul candidat înscris, Cristinel
Ciocan, a fost declarat admis cu 98.25 puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la Școala
Doctorală „Spațiu-Imagine-Text-Teritoriu”.
Dna. Decan prezintă în continuare situația concursurilor didactice unde s-au
înregistrat contestații, astfel:
1. Departamentul de Științe ale Comunicării: la concursul pentru ocuparea postului de
profesor universitar, poz. 4, s-a înscris o singură candidată, Octavia Luciana Madge, declarată
respinsă, cu 73.75 puncte. Contestația depusă de candidată a fost înaintată comisiei de
contestații.
Comisia numită pentru soluționarea contestației alcătuită din prof. dr. Mircea
Regneală (Universitatea din București), prof. dr. Liviu Groza (Universitatea din București) și
prof. dr. Doina Popescu (Academia de Studii Economice) nu și-a putut finaliza activitatea
în termenul prevăzut de regulamentul concursului. Cauza este absența unuia dintre
membri, d-na prof. dr. Doina Popescu (Facultatea de Management, Academia de Studii
Economice), care a informat în scris comisia și conducerea Facultății de Litere că, din motive
personale de forță majoră, nu poate participa la lucrările comisiei programate pentru ziua de
joi, 4 februarie 2016. Conducerea Facultății de Litere a luat act de situația creată prin absența
d-nei Doina Popescu și neavând posibilitatea legală de înlocuire a d-nei Doina Popescu,
neexistând o comisie de supleanți pentru comisia de contestații.
Membrii Consiliului votează în unanimitate invalidarea concursului pentru postul de
profesor universitar, poz. 4, Departamentul de Științe ale Comunicării, pentru viciu de
procedură.
2. Departamentul de Studii Culturale
2.a. La concursul pentru ocuparea postului de lector, poz. 20 (durată nedeterminată), s-au
înscris doi candidați, Monica Popa și Cătălin-Ștefan Constantin. În urma concursului, a fost

declarat admis candidatul Cătălin-Ștefan Constantin, cu 99 de puncte. Candidata Monica
Popa, declarată respinsă cu 67.25 puncte, a contestat rezultatul concursului. Comisia de
contestații alcătuită din dna conf. dr. Florica Mihuț (Bohâlțea), dna lect. dr Ana Maria
Teodorescu și dl lect. dr. Mircea Deaca a confirmat decizia comisiei de concurs și a respins
contestația formulată de petentă.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatele concursului Departamentul de
Studii Culturale, domeniul Etnologie.
2.b. La concursul pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poz. 10 (durată
nedeterminată), s-au înscris doi candidați; Lucia Ofrim, declarată admisă în urma concursului
(cu 80.50 puncte), și Antoine Jean-Luc Heemeryck, declarat respins (cu 79.50 puncte).
Concursul a fost obiectul unui memoriu înaintat de dl. lector univ. Adrian Stoicescu
rectorului UB și președintelui Senatului UB, în care reclamă nereguli în etapele preliminare
ale scoaterii postului la concurs. La solicitarea conducerii UB, chestiunile semnalate sunt
puse în discuția Consiliului Facultății de Litere, după ce în prealabil memoriul domnului lect.
dr. Adrian Stoicescu a fost scanat și transmis pe mail tuturor membrilor Consiliului facultății.
În urma dezbaterilor, membrii Consiliului consideră că acuzele din memoriul dnului.
lector univ. Adrian Stoicescu sunt injuste.
Membrii Consiliului votează în unanimitate validarea rezultatelor concursului pentru
ocuparea postului de conferențiar universitar, poz. 10, Departamentul de Studii Culturale,
domeniul Etnologie.
Diverse:
1. Membrii Consiliului își exprimă acordul unanim pentru ca dna. prof. univ. Andra
Vasilescu să desfășoare activități didactice (curs de Pragmatică și Comunicare
Interculturală) la Universitatea „Ovidius” din Constanța.
2. Dna. conf. univ. Laura Mesina prezintă membrilor consiliului solicitarea Școlii
Doctorale pluridisciplinare „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, inclusă administrativ în
structura Facultății de Litere a Universității din București, de a instala secretariatul SD SITT
și arhiva secretarială în sala S02, respectiv de a aloca sala S01 pentru laboratorul multimedia
al SD SITT. Membrii Consiliului votează unanim pentru alocarea celor două săli pentru
activitățile SD SITT.

Întocmit,
lect. dr. Magdalena Răduță

