Către
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

nr.înreg. 36 din 24 februarie 2020

Subscrisa Sindicatul Solidaritate Universitară, prin reprezentantul legal Popescu Mugurel, în calitate de
președinte, privitor la procedura alegerii pentru funcția de Rector, în baza art.33 alin.2 din Metodologia
Alegerii Rectorului, aprobată de Senatul Universității din Craiova, vă transmitem prezenta

CERERE
Solicităm invalidarea rezultatului obținut în urma alegerilor desfășurate la data de 19 februarie
2020 și repetarea alegerilor pentru funcția de Rector, din următoarele motive:
1. Votul alegătorilor nu a fost secret, ținând cont de faptul că au existat camere de supraveghere
amplasate în imediata vecinătate a cabinelor de vot. În sprijinul afirmației precedente, vă supunem
atenției materialele filmate și postate pe rețeaua de socializare Facebook la adresele:
https://www.facebook.com/watch/?v=2801581056564087,
https://www.facebook.com/tele.craiova/videos/241908130136951/
2. Nu există imparțialitatea și independența membrilor birourilor electorale atunci când, conform
metodologiei folosite (art.12 alin.2) – ” Consiliul de Administraţie stabileşte componența nominală a
Biroului electoral al Universităţii şi a Birourilor electorale ale secţiilor de votare.”
Consiliile Facultăților propun membri ai birourilor electorale, în condițiile în care facultățile nu au
personalitate juridică iar decanii acestora, membrii ai acestor Consilii, au fost la rândul lor aleși de același
Rector (la începutul mandatului, în condițiile legii) care a devenit ulterior unicul candidat în aceste
alegeri;
3. Observatorii alegerilor:
3.1. - Nu au fost neutri. Niculae Boteanu – observator sindical (președintele Uniunii Sindicale a
Universității din Craiova) a fost reprezentantul și negociatorul Rectorului în situațiile conflictuale, pentru
drepturi salariale neachitate, în cazul salariaților care au locul de muncă la Facultatea de Horticultură și la
Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Caracal;
3.2. – Aleși prin discriminare. Metodologia adoptată în anul 2012 nu ține cont de alte organizații
sindicale constituite ulterior acestui an, organizații recunoscute în prezent pentru neutralitatea, libertatea
și independența lor față de conducerea universității;
4. Buletine de vot nesecurizate. Alegătorii au primit buletine de vot format A5 lipsite de o serie, sau alt
element de securizare și identificare. Ca urmare a acestui fapt există posibilitatea ca voturile exprimate în
timpul algerilor să fie înlocuite cu altele similare lor, fără a exista posibilitatea de a fi verificat ulterior
rezultatul obținut astfel;
5. Fără contestații. În metodologia aprobată de Senatul universitar nu pot fi contestate procedura sau
rezultatul alegerilor, nu se specifică termenul de contestare.
Primiți, vă rog, expresia deplinei mele aprecieri
Popescu Mugurel
Președinte,
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