

În atenția Corpului de  Control al Ministrului Educației


Vă scriu pentru a vă sesiza multiplele nereguli din Universitatea ”Constantin Brâncuși” (UCB), din Tg-Jiu, atât la nivelul managementului universitar, cât și în procesul  de alegeri, cu speranța că veți demara o anchetă, cât mai amănunțită, în următoarele direcții, ce redau nenumărate abuzuri:
	Vicierea rezultatului alegerilor pentru Senatul UCB, ca și pentru funcția de rector al UCB;
	Campania publică denigratoare împotriva candidaților la Senat, care nu au făcut parte din ”echipa” Rectorului Adrian Gorun (acesta din urmă a afirmat într-o conferință de  presă că acești candidați se constituie într-un ”grup infracțional”, iar aceste afirmații au fost preluate de toate ziarele și televizunile din Gorj la momentul respectiv, întru exemplificare, a se vedea ”Impact în Gorj”, din data de 29.11.2012);
	Campania unilaterală pentru Senat în interiorul UCB, prin interzicerea dreptului contracandidaților de a-și prezenta oferta pentru Senat (în 18 noimebrie 2011 s-a organizat o întâlnire/dezbatere publică cu toate cadrele didactice din UCB unde, cu toate că am insistat, nu mi s-a acordat dreptul la cuvânt, motivându-mi-se că reprezint ”puciștii”);

Acuze publice nefondate de corupție la adresa contracandidaților și înființarea de comisii de cercetare disciplinară (a se vedea Hotărârea de Senat nr. 101, 102, 103 din decembrie 2011 și ianuarie 2012);
 Plângeri penale la adresa contracandidaților (cea mai recentă este împotriva subsemnatului, 982/p/2011 din data de 27.12.2012);
	Desfășurarea alegerilor într-o sală care are în dotare aparatură electronică de înregistrare și redare imagine și sunet, ceea ce a intimidat votanții, cărora li s-a indus ideea că sunt urmăriți;
	Semnături ale membrilor comisiei de alegeri pe spatele buletinelor de vot, pentru a permite efectuarea de semne particulare și identificarea celor care au votat împotriva Rectorului și a echipei sale;
	 Păstrarea pe buletinul de vot pentru Senat a D-lui Liviu Neamțu, deși acesta a făcut cerere pentru a fi retras(cererile cu nr. 12648 și 12604, din 25.11.2011);
	Elaborarea unui calendar de alegeri foarte strâns, care să nu permită atacarea în justiție a procesului electoral;
	Nepublicarea Hotărârilor de Senat, începând cu luna noiembrie 2011, pentru a  nu permite contestarea în justiție sau la MECTS a alegerilor;
Impunerea unor rude în comisia de alegeri (Dl. Cristinel Rujan este nașul fiului D-lui Rector Adrian Gorun);
Cumularea funcției de Rector și a calității de Președinte al Senatului pe tot parcursul procesului de alegeri (o incompatibilitatea care dureaza de peste 75 de zile);
Neorganizarea unor dezbateri ale candidaților pentru funcția de Rector, obligatorii conform Cartei și conform Regulamentului de organizare a alegerilor;
Atacuri publice la adresa subsemnatului (a se vedea cotidianul ”Gorjeanul” din 16.02.2012 și cotidianul ”Gorj Domino”, din 17 .02.2012);
	Inducerea publică a ideii unei prietenii între Rectorul Adrian Gorun și Ministrul Educației, Dl. Cătălin Ovidiu Baba (a se consulta ziarul ”Gorjeanul”, din 08.02.2012), care să ducă la concluzia unei confirmări ilegale;
Validarea de către Senat a candidaturii ilegale a D-lui Adrian Gorun pentru funcția de Rector, pe baza deciziei comisiei de alegeri, care nu-i ia în considerare primul mandat (parțial) de 2 ani la conducerea UCB;
Crearea, în cadrul Senatului universitar, a unor funcții de conducere (vicepreședinte de Senat sau cancelar), care nu există în Legea Educației Naționale, nr. 1/2011;
Incompatibilitatea păstrată, prin calitățile de Rector și Președinte de Senat ale D-lui Gorun, cu rudele Domniei-Sale, angajate în Universitate: fiul, Horațiu Gorun, nepotul, Hadrian Gorun;
Folosirea banilor UCB în mod irațional, din punct de vedere economic, ca mită electorală, prin mărirea bursei de excelență acordată studenților până la 1500 lei;
	Folosirea liderilor studenților pe post de agenți electorali, prin semnarea unor scrisori publice de susținere a candidaturii Rectorului Adrian Gorun pentru încă un mandat;
	Nereguli se pot constata inclusiv la nivelul CV-ului asumat public de către Dl. Rector Gorun: absența unei perioade de 6 ani existente în Cartea de muncă, dar nesurprinsă în CV, menționarea unor articole ISI, pe care le asumă ca autor (dar, ba nu au fost publicate, ba este co-autor și nu autor unic), în vederea obținerii calității de conducător de doctorat, etc.;
Urmărirea listingurilor telefoanelor mobile ale unor cadre de conducere din UCB, pentru a identifica eventuale coagulări, altele decât cele instrumentate de Domnia-Sa, cu scopul evident de a manageria Universitatea prin unanimități (celebrarea unanimității, rezultată în urma alegerilor pentru Senat, este transparentă și în comunicatul de presă, emis de purtătorul de cuvânt al UCB, Mirabela Tufan, în data de 26.11.2011);
	 Nesemnarea unor documente importante, ca Hotărârile de Senat, Hotărârile Consiliului de Administrație, regulamente (de exemplu, regulamentul de alegeri).

Vă rugăm să verificați cele de mai sus cât mai repede și să dispuneți, conform articolului 125, din Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, revocarea din orice funcție a D-lui Adrian Gorun, anularea procesului electoral și reluarea, în întregime, a procesului de alegeri, sub conducerea unei comisii neutre a MECTS.
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