Încheiat luni, 10 iunie, în şedinţa Consiliului Profesoral. Participă 21 de membri ai consiliului.
Dna. Decan anunță ordinea de zi:
1. informaţii despre examenele finale (licenţă şi disertaţie);
2. informaţii despre sesiunile de admitere din iulie;
3. pregătirea unei noi ediţii a Şcolii de Vară a Universităţii din Bucureşti;
4. invitarea dnei. lector dr. Lucia Ofrim, la solicitarea scrisă a domniei-sale, pentru prezentarea
propriei poziţii într-un conflict cu dna. conf. dr. Adela Rogojinaru şi cu dl. lector dr. Adrian Stoicescu;
5. diverse.
Înainte de votarea ordinii de zi, dna. Decan cere consiliului acordul de a numi un nou
secretar care să întocmească procesul verbal al şedinţei, în persoana dnei. asist. dr. Magda Răduţă.
Acordul este unanim.
Ordinea de zi este votată în unanimitate. Dl. conf. dr. Mircea Vasilescu îşi exprimă rezerva în
legătură cu punctul 4 al ordinii de zi, considerând că nu este oportună o prelungire a dezbaterii în
jurul acestui conflict. Dna. conf. dr. Adela Rogojinaru solicită, ca parte prejudiciată, scuze publice
pentru lezarea demnităţii personale. Dl. prof. dr. Liviu Papadima îşi exprimă regretul pentru
escaladarea conflictului şi îşi manifestă speranţa că, odată cu intervenţia de acum a dnei. lector dr.
Lucia Ofrim, diferendul se va stinge.
Dna. Decan prezintă succint principalele probleme dezbătute în cea mai recentă şedinţă a
Senatului Universităţii din Bucureşti. Membrii Senatului au luat act, în urma înştiinţării scrise din
partea decanatului, despre demisia din Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere a dlui. conf. dr.
Alexandru Ofrim şi urmează a stabili calendarul de alegeri pentru locul astfel vacantat.
Dna. lector dr. Oana Fotache informează consiliul despre pregătirea examenelor de licenţă şi
de susţinere a disertaţiei: calendarul de licență e afișat de câteva săptămâni la secretariat şi pe site
(www.litere.ro), perioada de înscriere a început pe 10 iunie şi se va sfârşi pe 14 iunie. Formularele de
evaluare sunt şi ele afișate pe site. Din acest an universitar, cursurile de pregătire pentru licență s-au
generalizat la toate departamentele.
Dna. prof. dr. Rodica Zafiu cere consiliului acceptul pentru ca doi asistenți universitari cu
doctorat de la Departamentul de Lingvistică (Carmen Mârza-Vasile și Raluca Brăescu) să poată
coordona lucrări de licență. Consiliul îşi dă acordul unanim.
Dl. conf. dr. Cristian Moroianu, preşedintele comisiei centrale de admitere pentru
programele de licenţă, prezintă informaţiile legate de calendarul admiterii (10-18 iulie: înscrierea
candidaţilor; 22 iulie: proba scrisă pentru specializarea CRP, unde media minimă de admitere este 5;
26 iulie: afişarea rezultatelor provizorii şi contestații; 27 iulie: rezolvarea contestațiilor; 28-31 iulie:
depunerea opțiunilor pentru buget; 31 iulie: afişarea rezultatelor finale la buget; 28 iulie-2 august:
depunerea opțiunilor pentru taxă; 27 iulie-2 august : restituirea dosarelor). Din comisia de admitere
fac parte 30 de membri, cadre didactice și personal auxiliar. Pentru prima dată, datele personale ale
candidaţilor şi rezultatele concursului de admitere vor fi prelucrate în sistemul informatic integrat al
Universității din Bucureşti (UMS).
Calendarul admiterii la masterat este definitivat şi disponibil pe site (5-14 iulie: înscrierea
candidaţilor; 15-25 iulie: concursul de admitere); componența comisiilor de admitere la masterat
este deja stabilită; președintele comisiei centrale de admitere la masterat este dl. prof. dr. Emil
Ionescu.
În continuare, dna. lector dr. Ana-Maria Teodorescu, directoarea Şcolii de Vară a
Universităţii din Bucureşti, invitată în consiliu, prezintă raportul de activitate al ediţiei trecute:
cursurile de limbă și civilizație românească au fost urmate de 40 de participanți, Universitatea
acordând 10 burse de studiu. Acelaşi număr de burse va fi acordat şi în acest an. Dna. lector dr. AnaMaria Teodorescu mulțumeşte tuturor celor implicaţi în programul cursurilor de limbă şi civilizaţie
românească şi anunţă că, până acum, sunt înscrişi deja 10 cursanţi plătitori şi 9 bursieri. Din 20
iunie, pe blogul litere.ro va fi disponibil un forum, în care participanții să poată discuta între ei şi cu

organizatorii. Pe lângă sponsorii obişnuiţi, în acest an Şcoala de Vară a încheiat parteneriate cu
institutele culturale din București (Institutul Goethe, Institutul Francez, Institutul Cultural Ceh).
Mulţumind Consiliului pentru acceptarea solicitării, dna. lector dr. Lucia Ofrim îşi exprimă
indignarea față de modul în care a fost gestionat conflictul început în 15 aprilie, enumerând ca
motive ale acestei indignări următoarele: nerespectarea principiului audiatur et altera pars în
Comisia de Etică; amestecarea speţelor; prejudiciile de imagine cauzate de consemnarea în procesul
verbal al şedinţei de consiliu din 13 mai 2013 a afirmaţiilor dnei. conf. dr. Adela Rogojinaru privind
existenţa unui presupus conflict mai vechi în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării; noi
prejudicii de imagine provocate de primirea din partea conducerii facultăţii a unei notificări,
calificată de dna. lector dr. Lucia Ofrim drept controversată și nedreaptă. Pentru stingerea
conflictului, domnia-sa propune un gest de reparație publică prin revocarea notificării în chestiune,
precum şi rugămintea adresată dnei. conf. dr. Adela Rogojinaru de a-i fi acceptate scuzele.
În prezenţa dnei. lector dr. Lucia Ofrim, dna. Decan solicită Consiliului o poziție oficială cu
privire la gerarea conflictului, rezumând principalele secvenţe ale derulării acestuia şi insistând
asupra caracterului strict informativ (nu de mustrare sau avertisment) pe care îl are, procedural, o
notificare.
Dna. conf. dr. Adela Rogojinaru îşi exprimă rugămintea ca situaţia tensionată să se încheie pe
cale instituţională, accentuând că nu a avut niciodată intenția de a deschide un nou conflict şi că nu
este de acord cu injuriile de orice fel.
Dl. prof. dr. Ion Bogdan Lefter propune o încheiere amiabilă a conflictului, pentru că,
indiferent de variantele de continuare, ele nu pot suna echilibrat pentru ambele părți. Dna. lector
dr. Lucia Ofrim declară că, din punctul de vedere al domniei-sale, conflictul este încheiat.
Membrii Consiliului iau act cu satisfacţie de acest deznodământ.
Diverse:
Dna. Decan precizează că vizitele ARACIS pentru specializările Consultanţă şi Expertiză în
Publicitate, respectiv Gestiunea Informaţiei în Societatea Contemporană s-au încheiat cu bine; se
aşteaptă rezultatele pentru Didactica Disciplinelor Filologice. Următoarele vizite de evaluare ale
ARACIS: 18 iunie, pentru specializarea Studii Avansate în Lingvistică, şi 19 iunie, pentru Studii Literare
Româneşti și Studii Ebraice.
Consiliul aprobă comisia de susţinere a doctorandei Anca Doroftei (Onescu), coordonator
ştiinţific: Prof. univ. dr. Gh. Chivu; titlul tezei: Școala Ardeleană și modernizarea vocabularului literar
românesc. Președinte de comisie : conf. univ. dr. Cristian Moroianu. Membri: prof. dr. Nicolae
Saramandu, c.s. I, director adjunct al Institutului de Lingvistică, Dr. Monica Busuioc, cs I, Institutul de
Lingvistică, acad. Grigore Brâncuș.

