
 

Stimate domnule student Marian Vanca, 

Dragi colegi, 
 

Mă văd nevoit să vin cu unele lămuriri şi clarificări, ca răspuns la un articol ce aduce acuze grave, 

nefondate şi neadevărate atât mie, ca persoană, cât şi Organizaţiei Studenţilor din Universitatea de Vest 

din Timişoara (OSUT), al cărui preşedinte sunt. 
 

Ca să fie totul cât mai simplu şi clar pentru oricine, voi structura răspunsul meu în mai multe puncte 

distincte. 
 

1. În România, conform legislaţiei în vigoare, bursele pentru studenţi se acordă de către universităţi din 

fonduri provenite de la Ministerul Educaţiei Naţionale. Cred că absolut oricine poate înţelege că nu o 

organizaţie studenţească acordă bursele într-o universitate. Mi-ar fi făcut o foarte mare plăcere dacă 

OSUT ar fi avut fonduri proprii suficiente astfel încât să poată acorda şi burse studenţilor. 
 

2. Într-o universitate deciziile se iau de către Senatul Universităţii şi de către conducerea managerială a 

acesteia (rector, prorectori), iar facultăţile sunt obligate să respecte aceste decizii. O organizaţie 

studenţească nu are atribuţii de conducere în universitate, ci doar maxim rol consultativ. OSUT este o 

organizaţie non-guvernamentă independentă total de Universitatea de Vest din Timişoara, nicidecum 

vreun departament aflat în subordinea universităţii. Relaţia dintre OSUT şi UVT se bazează pe 

colaborare şi parteneriat. 
  

3. Facebook este o reţea de socializare liberă, pe care oricine are acces şi oricine poate publica orice, 

iar grupul de Facebook Mate-Info UVT a fost creat de mine ca grup de discuţii informal al studenţilor 

Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, nu ca şi canal 

oficial de comunicare al conducerii facultăţii/universităţii cu studenţii. 
 

4. Regulamentul de acordare a burselor în UVT se aprobă anual de către senatul universitar. Aşadar, nu 

OSUT face regulamente şi nu OSUT modifică regulamente. Noi putem veni doar cu propuneri şi putem 

încerca influenţarea unor decizii, atât. 
 

5. Din Senatul UVT fac parte cadre didactice de la fiecare facultate şi studenţi, iar decanii sunt invitaţi 

permanent la toate şedinţele. Înainte de fiecare şedinţă toţi membrii senatului, precum şi toţi decanii 

primesc pe e-mail ordinea de zi ce urmează a fi discutată la şedinţă, precum şi anexele, materialele ce 

se vor vota la şedinţă, pentru a le consulta şi a veni cu amendamente dacă e cazul. 
 

6. Regulamentul de acordare a burselor pentru anul universitar 2013-2014 a fost aprobat de Senatul 

UVT în şedinţa din 30 octombrie 2013, în forma „bursele se acordă în funcţie de rezultatele obţinute în 

semestrul al II-lea al anului universitar precedent”.  
 

7. În data de 01 noiembrie 2013 am fost informat de către prorectorul responsabil cu strategia financiară 

şi economică a UVT (care se ocupă şi de acordarea burselor) că mai multe facultăţi au citit regulamentul 

abia DUPĂ ce acesta a fost aprobat (deşi l-au primit în timp util înainte de şedinţa de senat), că nu sunt 

de acord cu acea prevedere şi că vor revenirea la forma din anii trecuţi (până acum în fiecare an bursele 

s-au acordat în semestrul 1 conform mediei întregului an precedent). În mod normal, o hotărâre de senat 

poate fi modificată doar prin altă hotărâre de senat. Cum de atunci nu a mai avut loc altă şedinţă a 

Senatului UVT, prorectorul şi-a asumat decizia şi a fost transmisă fiecărei facultăţi o adresă prin care era 

anunţată modificarea articolului 40 în „bursele se acordă în funcţie de rezultatele obţinute în anul 

universitar precedent” (voi reveni şi cu adresa respectivă scanată în cursul zilei de luni, 2 decembrie 

2013).  
 

8. Pe site-ul universităţii a rămas postată varianta iniţială a regulamentului, cea aprobată de Senat. 

Având regulamentul în format editabil, pe site-ul OSUT am făcut modificarea respectivă a articolului şi 

am repostat regulamentul, pentru clarificarea lucrurilor. De aici apare neconcordanţa actuală. Pe site-ul 

UVT există un regulament ce a fost modificat printr-o decizie ulterioară, iar pe site-ul OSUT apare 

regulamentul în varianta lui actualizată. La fel, şi pe site-ul Facultăţii de Matematică şi Informatică apare 



varianta iniţială a regulamentului, iar apoi în alt articol este publicată şi modificarea. Fiind vorba de o 

modificare ce a survenit la scurt timp după aprobare, nu am considerat necesar un anunţ special despre 

aceasta, corecţia aplicată în textul regulamentului considerând-o suficientă. Aşadar, consider că OSUT a 

informat corect în momentul în care a postat o nouă variantă de regulament (cea după care s-a 

desfăşurat procesul de acordare a burselor) şi, repet din nou, OSUT face asta voluntar, pentru a fi 

studenţii informaţi, neavând vreo constrângere legală de a publica deciziile universităţii. 
 

9. Fiind vorba de o decizie în care mereu părerile studenţilor vor fi împărţite (jumătate vor avea media 

anuală mai mare iar cealaltă jumătate vor avea media din semestrul al doilea mai mare) şi o decizie 

optimă e greu de luat, eu am sugerat ca acest lucru să fie lăsat la decizia fiecărei facultăţi. Nu s-a dorit 

acest lucru, pentru că „bursele trebuie acordate unitar la nivelul universităţilor”. Astfel, tuturor facultăţilor li 

s-a impus să respecte această decizie. 
 

10. La nivelul Facultăţii de Matematică şi Informatică dorinţa conducerii a fost să se ia în calcul 

rezultatele din semestrul al doilea, doar că decizia nu a aparţinut facultăţii. Facultăţile nu sunt 

independente şi autonome, deciziile se iau la nivel central de cele mai multe ori.  
 

11. Conform DEX, a dezinforma=a informa în mod intenţionat greşit. Nimeni nu şi-a dorit niciun moment 

să informeze greşit. Unele decizii ale universităţii pot fi influenţate, altele nu. Dar un comentariu pe un 

site de socializare nu ţine loc de un regulament, niciodată. Din postările invocate, în cea din 27 iunie 

precizez foarte clar că nu e ceva sigur. Într-adevăr, în postarea din 16 septembrie am omis cuvântul 

„probabil”, şi asta e singura vină pe care mi-o asum. Dar în data de 16 septembrie 2013 orice sesiune de 

examene se încheiase, aşa că nu cred că acea postare a mea a putut influenţa media cuiva în vreun fel. 

Acea postare a mea putea influenţa doar speranţele unora, şi îmi pare rău că unele persoane şi-au făcut 

iluzii şi au fost dezamăgiţi. Acuzaţii precum „dezinformare” sau „fals în acte” pot fi aduse unor persoane 

sau instituţii care au în fişa postului obligaţia de a informa publicul, nu cuiva care face asta benevol şi 

care nu are nicio atribuţie legală în acest sens. OSUT informează studenţii pentru că dorim să venim în 

sprijinul vostru, facem asta pentru că dorim să vă ajutăm, nefiind obligaţi de nimeni şi de nimic. OSUT nu 

vă poate ajuta să învăţaţi mai mult sau mai puţin. Dacă cineva învaţă doar pentru bursă sau pentru că a 

văzut o postare pe un site de socializare, nu pentru el şi pentru dezvoltarea lui personală, nu e vina 

noastră. Dacă cineva învaţă doar un semestru din două, din nou, nu e vina noastră şi nu putem controla 

noi acest lucru. În plus, exista în septembrie sesiune de măriri de note şi pentru semestrul 1 (iar în 

momentul acelei sesiuni informaţia avea caracter „probabil”) unde nimeni nu a fost împiedicat să 

participe. 
 

12. Cât despre mediile mele, pentru că au fost invocate, vă informez că în semestrul 1 al anului 

universitar precedent am avut media 8,53, iar în semestrul al doilea media 8,56, rezultând o medie 

anuală de 8,545. Aşadar, e o diferenţă de 0,015 sutimi între media anuală şi media pe semestrul al 

doilea, lucru ce nu influenţează în vreun fel clasamentul. Sunt ultimul care ia bursă dintre colegii mei de 

an pentru că nu mai există nicio altă medie în intervalul 8,00-8,55, nu pentru că s-ar fi dat burse doar ca 

să primesc eu. Nu fac regulamentele pentru mine şi nimeni nu mă poate acuza vreodată că din postura 

de student reprezentant mi-a creat vreun avantaj personal de orice fel. Dacă cineva poate susţine 

altceva, aştept dovezi. Dar conştiinţa mea e împăcată. Fac tot ceea ce fac total dezinteresat şi fără a 

avea vreun beneficiu material. Paranoia cum că aş face regulamentele pentru propria-mi persoană şi aş 

influenţa întreaga conducere a universităţii pentru a-mi fie mie bine e mai mult decât penibilă. 
 

13. Regulamentul de acordare a  burselor prevede că se acordă burse de studiu până la media 8,00, dar 

în limita fondurilor disponibile. Pentru că Guvernul nu acordă suficienţi bani pentru a avea burse pentru 

toţi cei care merită, precum şi pentru a avea burse la un nivel decent, pot apărea situaţii în care cei cu 

mediile cele mai mici să nu poată primi bursă, deşi ar fi eligibili. Tocmai acesta a fost unul dintre motivele 

pentru care în 13 noiembrie s-a ieşit în stradă şi s-a cerut 6% din PIB pentru educaţie. Doar cineva rău 

intenţionat poate spune că acest procent nu e necesar sau că lucrurile merg bine în sistemul educaţional 

românesc. Finanţarea insuficientă a educaţiei este cauza celor mai multe probleme apărute în sistem, 

dovadă fiind şi ce am scris câteva rânduri mai sus. Cât despre listele cu medii, acestea se primesc de la 

secretariat, comisia nu are acces la sistem pentru a verifica dacă sunt corecte. Dacă lipseşte cineva din 

listă sau sunt greşite mediile, secretariatul răspunde, nu comisia. 



 

14. Cred că în 2 ani ca student consilier al Facultăţii de Matematică şi Informatică am demonstrat ceea 

ce pot face pentru colegii mei şi acest lucru a contat decisiv în alegerea mea pentru un nou mandat. Nu 

am avut nevoie vreun „artificiu de campanie electorală”. Paranoia ajunge la extrem şi aici. Politica privită 

în exces la televizor poate dăuna. Noi aici facem altceva. Şi faptul că membrii OSUT (nimeni altcineva) 

au fost sunaţi pentru a li se reaminti să meargă la vot mi se pare un lucru firesc, nimic ieşit din comun. 
 

15  Mă bucură faptul că profilul meu personal de Facebook e atât de urmărit şi se contabilizează cui dau 

Like şi cui nu, şi voi face o singură precizare: atât eu, cât şi OSUT, suntem total apolitici, neavând nicio 

colaborare cu vreun partid politic. 
 

16. Cred că OSUT a demonstrat de-a lungul timpului prin activitatea pe care o desfăşoară că există în 

UVT pentru studenţi şi că aducem un plus vieţii studenţeşti de aici. OSUT nu face nici cazări, nici burse, 

acest lucru trebuie să fie foarte clar. Pentru ambele evenimente există regulamente aprobate de Senatul 

UVT şi câte o comisie, din care face parte o persoană din conducerea fiecărei facultăţi. OSUT doar ajută 

la buna desfăşurare a acestor procese şi se asigură de corectitudinea şi transparenţa lor. Dar totul se 

face împreună cu reprezentanţii universităţii, persoane cu funcţie de conducerea şi responsabilitate în 

acest sens. Repet, OSUT nu e o structură a universităţii, e un partener. Iar toţi oamenii din OSUT fac 

acest lucru total benevol, voluntar, fără vreun beneficiu material, în timpul lor liber, pentru că îşi doresc 

să facă lucruri bune pentru colegii lor. Doar cineva cu probleme grave poate crede că OSUT gestionează 

atât banii de burse cât şi locurile de cazare ale universităţii. De asemenea, doar cineva rău intenţionat 

poate să spună că OSUT nu face nimic pentru studenţi şi să nu recunoască activitatea de reprezentare a 

organizaţiei. Conform unei cercetări ce a avut loc în anul universitar precedent, peste 85% din studenţii 

UVT declară că se simt reprezentanţi de către OSUT. Lucru ce ne bucură şi ne obligă în acelaşi timp să 

ne defăşurăm în continuare activitatea cât de bine posibil reuşim. Nu suntem perfecţi, avem scăpările 

noastre uneori, învăţăm lucruri şi încercăm permanent să ne îmbunătăţim activitatea. Dar mereu suntem 

bine intenţionaţi şi scopul nostru e unic: să aducem un plus vieţii tuturor studenţilor din UVT prin 

activitatea noastră. Şi sperăm ca în viitor să îi facem şi pe ceilalţi 15% dintre studenţi să se simtă 

reprezentanţi de către noi. Dar, de asemenea, suntem conştienţi că mereu vor exista şi persoane ce vor 

avea obiecţii la adresa activităţii noastre. Acceptăm opiniile tuturor, suntem în favoarea libertăţii de 

exprimare, nu cenzurăm pe nimeni niciodată şi ţinem cont de feedback-ul primit din partea oricui 

(dovadă şi prin faptul că deşi administrăm grupul de Facebook Mate-Info UVT nu am cenzurat sau şters 

nicio postare, comentariu sau membru niciodată, deşi poate că era cel mai simplu mod de a rezolva 

unele probleme). Tot ce ne dorim e ca acest lucru să se întâmple pe un ton civilizat şi să fie bazat pe 

argumente reale.  

 

17. Calomnia şi insulta sunt infracţiuni, conform legislaţiei române, şi pot fi pedepsite de autorităţile 

competente. Aşadar, dacă lucrurile rămân aşa şi jignirile şi neadevărurile adresate OSUT şi mie personal 

vor continua, vom acţiona în consecinţă.  
 

Mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru înţelegere! Îmi cer scuze în nume propriu şi în numele OSUT 

dacă această situaţie a creat neplăceri cuiva, dar, repet, există şi lucruri ce se petrec fără a le putea 

influenţa în vreun fel, iar noi ne dăm toată silinţa pentru a face lucruri cât mai bune pentru voi, 

VOLUNTAR, fără a avea vreo obligaţie în acest sens. Sper că acum lucrurile sunt clare pentru toată 

lumea. 

 

Atât eu, cât şi colegii mei din OSUT, vom continua să facem tot ce putem mai bine pentru a vă 

reprezenta drepturile şi interesele cu succes. Vă suntem mereu la dispoziţie pentru orice întrebări, 

nelămuriri sau probleme. Şi, de asemenea, suntem mereu deschişi să primim feedback constructiv de la 

voi.  
 

Al vostru, 

Vlad. D. CHERECHEŞ 

preşedinte OSUT 

 


