Date: Wed, 14 Nov 2007 10:00:49 +0000 (GMT)
From: pop ioan <pop.ioan@yahoo.co.uk
Subject: Re: Revenire cu cererea de informatii de interes public conform Legii
544/2001 !
Stimate D-nule Radu Catana si D-nule Ion Toma,
In luna iunie a anului 2004 cand s-au intocmit Statele de functii pentru anul
scolar 2004/2005, prof. Petru Blaga, decanul Facultatii de Matematica si
Informatica din UBB, mi-a aratat un Stat de functii al Catedrei de Mecanica si
Astronomie,
FALS, motivand si faptul ca Facultatea NU mai are bani pentru
prelungirea subsemnatului in activitate! In schimb, in toamna lui 2004 a aparut
un alt Plan de invatamant pentru anul universitar 2004/2005 in care studentii de
la master (studii aprofundate) de la Catedra de Mecanica si Astronomie, avea cate
2 (ore de curs) + 2 (ore seminar), in abmele semestre I si II. Aceste cursuri
earau prevazute pentru profesorii Vasile Pop si Titus Petrila. De altfel Pop
Vasile a PREDAT 5(CINCI) cursuri in anul scolar 2004/2005! Subsemnatul POSED
acest plan de invatamant si i-am promis, saptamana trecuta, D-nului Petru Blaga
ca i-l pun la dispozitie deoarece el zice ca a "UITAT" de el!
Prin urmare, in acest context, doresc sa va rog D-nule Radu Catana si Ion
Toma, sa-mi puneti la DISPOZITIE sau sa AFISATI pe site-ul UBB, BUGETELE TUTUROR
facutatilor din UBB pentru anul universitar 2007/2008! Aceasta deoarece, cu
siguranta, foarte multi bani din VISTERIA UBB, intra in BUZUNARELE miliardarilor
NUCLEULUI DUR DE PUTERE din UBB! Este de neinteles de ce la UBB aceste BUGETE
sunt tinute la SECRET si nu exista TRANSPARENTA lor!
Cu multumiri,
Prof. Ioan Pop
=================================================================================
Conf. univ. dr. Radu Catana
Cancelarul General al Universitatii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Ing. Ion Toma
Responsabil cu informatiile de interes public in Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca,
Stimate D-nule Radu Catana si D-nule Ion Toma,
In temeiul legii 544/2001 si al Art. 31 din Constitutia Romaniei (2003): "Dreptul
persoanei de a avea acces la orice informatie de interes publica nu poate fi
ingradit", formulez urmatoarea cerere:
1. Numele persoanelor din UBB care sunt in prelungire de activitate si sunt
PLATITI din FONDUL rectorului UBB, Nicolae Bocsan. Subsemnatul cunosc existenta
unui caz dar doresc sa le aflu si pe celelalte ! In mod normal si al DREPTULUI
oricarui cetatean la informare (TRANSPARENTA), ar trebui ca TOATE cadrele
didactice care sunt in prelungire de activitate sa figureze pe site-ul UBB.
Astfel, juristul UBB, Lucaciu Ioan (de profesie inginer mecanic) a afirmat la
data de 7 noiembrie 2007 cand s-a discutat recursul lui Nicolae Bocsan la Curtea
de Apel din Alba Iulia ca, Dr. Felician Micle, fostul director al Gradinii
Botanice a UBB, avea varsta de 65 de ani si ca era in PRELUNGIRE de activitate in
anul 2005. El a mai afirmat ca si Prof. Wolfgang Breckner a IMPLINIT varsta de 65
de ani la 25 Octombrie 2007. Prin urmare, NU inteleg de ce Nicolae Bocsan a
inclus aceste persoane in Comisia de etica a UBB, ILEGAL constituita!
2. Doresc sa stiu cat si din ce FONDURI a CUMPARAT UBB masina pusa la dispozitie
FAMILIEI Andrei si Delia Marga pentru a merge la serviciu, cumparaturi si
excursii POLITICE prin EUROPA! Doresc aceasta deoarece Nicolae Bocsan si Lucaciu
Ioan afirma ca art. 68 alin (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul

personalului didactic, functiile de CONDUCERE la nivel de universitate sunt
RECTOR, PRORECTOR, secretar stiintific si director general administrativ. Ori,
Andrei Marga s-a autonumit, in urma alegerilor universitare din anul 2004:
PRESEDINTE al CONSILIULUI ACADEMIC al UBB!
Andrei Marga SEMNEAZA, in aceasta functie, documente OFICIALE si are ore de
audienta: vinerea de la 11.00am la 13.00, conform paginii de web a UBB-ului! In
plus, DECIZIA 23.20.01.2005 a Curtii Constitutionale a Romaniei spune: "[...]
Autonomia universitara nu inseamna independenta institutiilor de invatamant
superior si nu implica existenta unei autonomii de reglementare si de DECIZIE a
acestora in afara cadrului legal, care este general obligatoriu. Or, potrivit
art. 1 alin. 5 din Legea fundamentala, "In Romania, RESPECTAREA Constitutiei, a
suprematiei sale si a legilor este OBLIGATORIE" si, pe cale de consecinta,
autonomia universitara nu se poate exercita decat cu RESPECTAREA legilor cu
caracter general si cu valabilitate pe intregul teritoriu al tarii. A da o alta
interpretare principiului constitutional al autonomiei universitare ar insemna
asezarea institutiilor de i conduce la NESOCOTIREA celorlalte dispozitii si
principii din cuprinsul Legii fundamentale [...]"
Si art. 89 din Legea Invatamantului 128/1997 spune: "Autonomia universitara se
coreleaza cu principiul RASPUNDERII personale si publice pentru calitatea
intregii activitati didactice si de cercetare stiintifica pe care o desfasoara
institutia respectiva de invatamant superior".
Asadar, functia BARONULUI MILIARDAR Andrei Marga este ILEGALA si, s-ar
putea sa dea candva socoteala pentru ea! Realitatea, asa cum se cunoaste foarte
bine de catre toata lumea, este ca, Andrei Marga, impreuna cu NUCLEUL lui DUR DE
PUTERE, conduce, de aproape 20 de ani UBB-ul !
Conform prevederilor art. 7 din Legea 544/2001, doresc sa primesc raspuns
la cererea mea in decurs de 10 zile la adresa mea de e-mail: pop.ioan@yahoo.co.uk
deoarece prorectorul PATRU CASE, Paul-Serban Agachi, ne-a BLOCAT, in anul 2005,
mie si D-nului conf. dr. Costel Sarbu, adresa de e-mail cu UBB !
Va multumesc anticipat.
Prof. Ioan Pop

