
<b>Doi universitari se bat pe postul lui Ciocoi</b>
 Ieri a fost ultima zi de depunere a candidaturilor, pentru functiile de conducere din Universitatea 
"Lucian Blaga"   Pentru functia de rector, candideaza prorectorul Constantin Oprean si Lucian Giura,
decanul Facultatii de Istorie si Patrimoniu
  
  Ieri, a fost ultima zi, in care, profesorii universitari, si-au mai putut depune candidaturile pentru functiile
de conducere din cadrul Universitatii  "Lucian Blaga" . La fotoliul de rector candideaza, actualul
prorector Constantin Oprean si Lucian Giura, decanul Facultatii de Istorie si Patrimoniu. 
  
  La functiile de prorector, s-au inscris o mare parte din cei care detin si in prezent aceast statut, cum ar fi
Dan- Maniu Duse, Dorin Stoicescu si Dan Popescu. Sunt insa si nume noi pentru la fotoliile de la
Rectorat. Astfel, candidatii noi sunt Nicolaie Georgescu, decanul Facultatii de Ştiinte Agricole, Industrie
Alimentara si Protectia Mediului, Corvin Lupu, seful catedrei de Ştiinte Politice si Relatii Internationale,
si director de studii pentru invatamantul la distanta (IDD), de la Facultatea de Drept  "Simion Barnutiu" ,
Vasile Grajdean, de la Facultatea de Teologie  "Andrei Şaguna" , Mioara Boncut, conferentiar dr. la
catedra de matematica si Alexandru Bacaci, de la Facultatea de Drept.
  Pentru secretar stiintific, si-a depus candidatura doar Mihai Neamtu, profesor universitar doctor al
Facultatii de Medicina.
  
  Actualul rector, Dumitru Ciocoi ?Pop, pentru ca are trei mandate de cand se afla in aceasta functie, nu a
mai putut candida, dar surse neoficiale sustin ca va fi numit dupa terminarea alegerilor din 15 martie,
presedinte al ULBS pe probleme de relatii internationale. 
  
  Aceleasi surse ne-au precizat ca o mare parte dintre cei, care vor fi in continuare in conducere, sunt de
peste zece ani in functii, si fac tot posibilul pentru a pastra vechea echipa, in perspectiva privatizarii
Universitatii. Unul dintre posibilii investitori este omul de afaceri sibian, Ilie Carabulea, care a cumparat
anul trecut la licitatie, cladirea neterminata a Primariei in detrimentul ULBS, si care si-a exprimat intentai
de a investi in invatamantul superior.
  
  Claudia BUIDAN     
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