
Conducerea Universității
”Ovidius” din Constanța
(UOC) a luat o decizie

definitivă în cazul celor trei decani
suspendați din funcție în luna iulie.
Ieri, foștii șefi ai  Facultăților de
Litere (FL), Științe ale Naturii și
Științe Agricole (FSNSA) și
Farmacie (FF), respectiv conf. univ.
dr. Mihaela Miron-Fulea, prof. univ.
dr. Liliana Panaitescu și prof. univ.
dr. Rodica Sârbu, au fost demiși.
Decizia a fost luată în urma unui
raport realizat de o comisie internă
care a făcut verificări de ordin
administrativ, ocazie cu care s-au
constatat mai multe abateri de la
Carta UOC și Contractul de
Management. ”În urma analizei

s-au constatat neîndeplinirea
atribuțiilor ce le reveneau prin
Carta Universitară, neîndeplinirea
indicatorilor din Contractul de
Management și încălcarea
regulamentelor UOC”, a precizat
purtătorul de cuvânt al UOC,
Daniel Citirigă. 

n deCanii demiși spUn
Că nU aU văzUt 
raportUl n Fostul decan al
FSNSA, prof. univ. dr. Liliana
Panaitescu, a declarat, pentru
”Telegraf”, că nu a văzut raportul
în baza căruia s-a luat decizia de
demitere. ”Am primit ieri prin
curier decizia conducerii
universității. Nu știu cum s-a
ajuns la această hotărâre pentru

că în decizie nu scrie decât
că în urma analizei s-a
stabilit demiterea”, a precizat
prof. Panaitescu. Ea a
adăugat că în timpul
anchetei a pus la dispoziție
toate documentele și
hotărârile luate în timpul
mandatului său. La rândul
său, decanul demis de la FF,
prof. Rodica Sârbu, a
precizat, pentru ”Telegraf”,
că nu a văzut raportul care a
condus la decizia de
schimbare din funcție. ”Voi
cere săptămâna viitoare
raportul și voi vedea cum voi
proceda mai departe.
Sesizările care au provocat
ancheta au fost prea puțin

întemeiate din punctul meu
de vedere”, a spus prof. Sârbu.

Fostul decan este de părere că
hotărârea este o consecință a
afirmațiilor publice pe care le-a
făcut referitor la votul pentru
stabilirea rectorului. Conf. univ. dr.
Mihaela Fulea, decanul demis de
la FL, a fost contactată telefonic,
însă, după ce a aflat că este
sunată din partea presei, a spus
că este o greșeală și a închis.
Rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin
Rugină, a declarat că procedura a
fost respectată, iar raportul care a

fost întocmit poate fi consultat de
cele trei cadre didactice dacă fac
o solicitare în acest sens.

”Comisia de anchetă a întocmit
acest raport pe baza constatărilor
făcute în prezența celor trei
decani. S-a întârziat trei luni
pentru luarea deciziei tocmai
pentru că decanii au fost o
perioadă în concediu”, a declarat,
pentru ”Telegraf”, rectorul UOC. 

Adriana miHai
adriana.mihai@telegrafonline.ro

Fără apă caldă și rece!
SC RAJA SA a anunțat ieri oprirea apei

reci pentru executarea unor lucrări de înlocuire
conductă apă rece din subsolul blocului
TS14B, de pe b-dul Tomis nr. 223, astăzi, între
orele 8.00 și 16.00. Astfel, RADET se află în
imposibilitate de a furniza apă rece și caldă
către consumatorii din blocurile: TS11A,
TS11B, TS12A, TS12B, TS13A, TS13B,
TS14A, TS14B, alimentaţi din punctul termic
101, zona Dacia.

Se deschide cursul
„Istoria și civilizația
tătarilor“

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-
Musulmani din România lansează oficial
cursul ”Istoria și civilizația tătarilor” astăzi, de
la ora 16.00, la Sala Senatului a Universității
”Ovidius” din Constanța (UOC) (Aleea
Universității nr. 1). Cursul este organizat în
baza unui protocol semnat cu Facultatea de
Istorie și Științe Politice din cadrul UOC și va fi
susținut pe parcursul anului universitar 2014 -
2015 de drd. Metin Omer, de la Universitatea
Hacettepe - Ankara. (A.M.)

Tema imigrării în America,
dezbătută la ”Ovidius”

Universitatea ”Ovidius” din Constanța
găzduiește, în calitate de partener, alături de
Asociația de Studii Americane din România și
de Comisia Fulbright, conferința de studii
americane cu titlul ”Modele de Imigrare:
Dislocare și relocare în America
contemporană”, în perioada 10 - 12 octombrie.
Deschiderea va avea loc pe 10 octombrie, de
la ora 9.30, în Sala Senatului din Campusul
universității, Corp A (Aleea Universității nr. 1),
iar lucrările conferinței se vor desfășura în
aceeași locație până pe 11 octombrie, ora
16.30. Problematica imigrării din punct de
vedere politic, social, economic şi cultural și
referitor la modalitățile prin care imigranţii se
raportează la dislocare şi provocările noii patrii
într-o lume globalizată este extrem de actuală
şi controversată. Participanții la conferință,
profesori români și din străinătate, de la mai
multe universități și institute din România și
din Statele Unite ale Americii, vor aborda
subiectul din perspective interdisciplinare.
Organizatorii anunță prezența unor invitați de
marcă: univ. dr. Shirley Geok-lin Lim
(Universitatea din California, Santa Barbara,
SUA), conf. univ. dr. Marietta Messmer
(Universitatea din Groningen, Olanda) și conf.
univ. dr. Lonce Sandy-Bailey (Universitatea
Shippensburg, Pennsylvania, SUA). (A.M.)

Reuniune la 50 de ani de
la absolvirea Liceului
Agricol Poarta Albă

Promoțiile 1964 ale Școlilor Tehnice cu
profil agricol, respectiv Veterinar, Agricol și
Horticol, aparținând Centrului Școlar Agricol
Poarta Albă, invită toți absolvenții să participe
la marcarea a 50 de ani de la absolvirea
instituției de învățământ. Evenimentul se va
desfășura pe 10 octombrie, la Liceul Agricol
Poarta Albă, de la ora 10.00. Participanții se
vor aduna de la ora 9.00, la Casa de Cultură
a Sindicatelor din Constanța, pentru a pleca
împreună către liceul din Poarta Albă. Cei
care își doresc să participe la eveniment
trebuie să contacteze comitetul de
organizare, format din următoarele persoane
- Veterinari: Gheorghe Ivănuș - tel.
0788.720.475 sau 0341.462.076 și
Gheorghe Trandafir - tel. 0722.573.928.
Absolvenții de Agronomie vor lua legătura cu
Enac Negraia la tel. 0721.074.624 și Ștefan
Stoica (tel. 0765.963.752 sau 0241.838.639),
iar cei de la Horticultură îl vor contacta pe
Ion Dinescu la tel. 0722.307.939. (A.M.)
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aleGeri în maximUm 30 de zile
CUtremUr la Universitatea ”ovidiUs”

Se va organiza concurs 
”UOC va organiza concurs pentru desemnarea noilor decani

în termen de 30 de zile”, se arată într-un comunicat al instituției.
Potrivit Metodologiei de selectare și numire a decanilor facultăților
din UOC, de pe site-ul instituției de învățământ (www.univ-
ovidius.ro), pentru a se organiza concursul public pentru numirea
decanului, sunt necesare minimum două candidaturi depuse. În
plus, evaluarea candidaturilor este realizată de comisia de
evaluare, formată din șapte membri și un secretar, din care trei
trebuie să fie din afara universității. Până la organizarea
concursului și numirea noilor decani, conducerea interimară a
celor trei facultăți este asigurată de prodecanii conf. univ. dr.
Cristina Tamaș, la FL, prof. univ. dr. Mărioara Trandafirescu, la
FSNSA, și prof. univ. dr. Constanța Sava, la FF.

decani demiși din funcție
și informați prin... curier

Fostul decan al Facultății de
științe ale naturii și științe
agricole, prof. univ. dr. liliana
panaitescu: ”Am primit ieri prin
curier decizia conducerii
universității. Nu știu cum s-a ajuns
la această hotărâre (...)”

Conf. univ. dr. mihaela Fulea,
decanul demis al Facultății de
Litere, a fost contactată telefonic,
însă, după ce a aflat că este
sunată din partea presei, a spus
că este o greșeală și a închis.

decanul demis de la Facultatea de
Farmacie, prof. rodica sârbu: ”Voi
cere săptămâna viitoare raportul (...).
Sesizările care au provocat ancheta
au fost prea puțin întemeiate din
punctul meu de vedere”.

Dacă sunt cupluri care ar
da orice ca cineva să le spună
”mamă” și ”tată”, dar nu au
posibilitatea să adopte un copil,
iată că există și unele ce își
refuză șansa de a deveni părinți
pentru simplul motiv că nu au

găsit copilul perfect. Din cei 64 de
copii adoptabili aflați în centrele
de plasament din județul
Constanța, majoritatea intră în
categoria celor greu de adoptat,
așa că asistenții sociali reușesc
foarte greu să găsească o familie

care să îi accepte. Bucălat,
frumos, fără frați sau surori, de
vârstă mică și sănătos - acesta
este copilul desăvârșit în viziunea
constănțenilor care intenționează
să înfieze. Restul, care fie fac
parte dintr-un grup de frați aflați în
centrele de plasament, fie au
grad de handicap sau sunt copii a
căror istorie de viață nu este
tocmai de dorit pentru familia
adoptatoare, sunt lăsați la urmă.
Pe aceștia nu-i vrea nimeni.
”Avem mulți copii care fac parte
din categoria celor greu
adoptabili. Cel mai greu să fie
înfiați este pentru copiii încadrați
în grad de handicap sau ai căror
părinți biologici suferă sau se află
în evidență cu anumite afecțiuni
psihice. Atunci când povestim
acest lucru familiei adoptatoare,
aceasta refuză categoric să intre
în contact cu astfel de copii. De
aceea, noi spunem că sunt copii
greu adoptabili”, a declarat,
pentru ”Telegraf”, purtătorul de
cuvânt al Direcției Generale
pentru Asistență Socială și

Protecția Copilului Constanța,
Roxana Onea. Și în cazul fraților
care provin din centrele de
plasament există probleme,
deoarece majoritatea cuplurilor
doresc să înfieze un singur copil.
În Constanța există mai multe
cazuri în care doi frați sau chiar
trei nu pot trăi în sânul unei
familii, pentru că nu pot fi
despărțiți. ”În cazul în care avem
mai mulți frați, legea ne impune
să identificăm familii care doresc
să adopte toți frații. Din motive
temeinice am putea să îi
despărțim, dar trebuie să motivăm
de ce facem acea separare,
inclusiv instanței de judecată, cea
care declară adopția. De aceea și
șansele lor de a fi înfiați sunt
reduse”, a precizat Roxana Onea.
În aceste condiții, mulți copii sunt
condamnați să-și petreacă
copilăria internați în centrele de
plasament, fără să aibă parte de
căldura unui cămin. 

Cristina CleșiU
cristina.clesiu@telegrafonline.ro

Copiii pe care nu-i vrea nimeni

purtătorul de cuvânt al direcției Generale
pentru asistență socială și protecția
Copilului Constanța, roxana onea: ”Cel
mai greu să fie înfiați este pentru copiii
încadrați în grad de handicap sau ai căror
părinți biologici suferă sau se află în
evidență cu anumite afecțiuni psihice”

Condamnați să-și petreaCă Copilăria în Centrele de plasament


