
SUB PAPUCUL LUI IORDANESCU
Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a dat Universitatea in judecata pentru ca nu i-a
fost acceptat dosarul la concursul pentru conferentiari. Desi nu are cei 9 ani vechime ceruti de lege,
Iordanescu a castigat in instanta procesul.
  Ca sa promovezi, intr-o facultate, de la titlul de lector, la cel de conferentiar, ai nevoie de cel putin 9 ani
vechime. Plus multe studii de specialitate in domeniul pe care il stapanesti suficient de bine ca sa il
predai studentilor. Asa spune legea. Dar daca indeplinesti aceste conditii, nimic nu te mai impiedica de la
a deveni conferentiar, situatie in care salariul de baza iti creste automat cu aproximativ 10 milioane de lei
vechi.
  Eugen Iordanescu este, insa, prea grabit. Profesorul de la Facultatea de Psihologie, care este, in acelasi
timp, si presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) avea doar 7 ani si jumatate
vechime cand s-a suparat foc ca Universitatea refuza sa-l transforme in "conferentiar", cu salariul aferent.
Ca atare, a dat Universitatea in judecata. Culmea, ignorand legea, instanta i-a dat castig de cauza
profesorului. Voci din cadrul Facultatii de stiinte sustin, acum, ca procesul nu a fost unul tocmai corect.
  
  Ambitios
  Dupa ce s-a plictisit sa predea in calitate de lector, Eugen Iordanescu s-a inscris, in cursul anului trecut,
la concursul pentru functia de conferentiar, desi nu avea vechimea necesara. Profesorul avea totusi
posibilitatea sa ceara o derogare de vechime. In acest caz, o comisie specializata i-ar fi analizat activitatea
si, in cazul in care competentele sale in domeniu le-ar fi depasit pe cele ale unui lector, ar fi avut
posibilitatea sa se inscrie la concurs. Iordanescu, insa, nu a cerut nicio derogare si s-a inscris la concurs cu
cei doar 7 ani vechime.
  "S-a considerat viciu de procedura, iar conducerea de la stiinte nu a mai supus dezbaterii in Consiliul
Profesoral acest dosar, pentru simplul fapt ca era o ilegalitate", a declarat, pentru SIBIANUL, o sursa din
cadrul Universitatii, care a dorit sa-si pastreze anonimatul.
  Eugen Iordanescu, contactat de reporterii saptamanalului SIBIANUL, a fost foarte prompt: "Nu vreau sa
discut despre acest lucru, pentru ca este viata mea personala, iar daca scrieti un articol pe aceasta tema ne
vom reintalni 100% in instanta", ne-a amenintat dascalul.
  
  Prietenul la nevoie se cunoaste
  Pentru ca dosarul sau a fost respins la concurs, Eugen Iordanescu a dat Universitatea "Lucian Blaga" in
judecata. Trecand peste Statutul Personalului Didactic, adoptat de Parlamentul Romaniei, instanta i-a dat
castig de cauza presedintelui CCIA. 
  Procesul este invaluit, insa, de o unda de mister. Judecator in cazul lui Iordanescu a fost Gabriela
Berghezan, in conditiile in care este de notorietate prietenia dintre sotul acesteia, procurorul Ioan
Berghezan si reclamant. 
  "Cunosc o multime de oameni si il cunosc si pe domnul Iordanescu, dar nu pot afirma ca suntem
prieteni de familie. Daca au existat astfel de suspiciuni din partea ULBS, ma puteau recuza. Jurista
Universitatii a fost prezenta la fiecare termen, putea oricand sa faca lucrul acesta", este raspunsul
judecatoarei Gabriela Berghezan la aceste acuzatii. 
  
  Negru pe alb
  Statutul Personalului Didactic, aprobat de Parlamentul Romaniei in iunie 1997, prevede, la art. 55, alin.
7: "Pentru ocuparea functiei de conferentiar universitar sau de profesor universitar se cer indeplinite
conditiile prevazute la alin. (1), (2) si (8), precum si o vechime minima la catedra de 9 ani in
invatamantul superior sau in cercetarea stiintifica de profil". 
  In pofida legii, foarte clara in acest sens, Universitatea se vede batuta in instanta, dar nu da semne c-ar fi
tare suparata. Ba dimpotriva, Eugen Iordanescu are un statut destul de privilegiat in cadrul acesteia.
Conducerea ULBS a raspuns destul de simplu la intrebarea: "Ce-are coada vacii cu stampila Primariei?".
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Iordanescu a absolvit facultatea de Filozofie si are un doctorat in Economie. Ca presedintele Camerei de
Comert, Industrie si Agricultura sa poata preda in cadrul Facultatii de Psihologie, in planul de invatamant
al studentilor s-a introdus cursul de... psihologie economica. 
  Desi a pierdut procesul cu Eugen Iordanescu, Universitatea "Lucian Blaga" poate face recurs, de la
motivarea sentintei, in 30 de zile. Va merge mai departe Universitatea sau nu?! O intrebare cu un raspuns
greu de ghicit, avand in vedere ca ULBS a primit o serie de fonduri europene taman prin intermediul
Camerei de Comert.
  
  Ce spun studentii?
  Studentii de la Facultatea de Psihologie spun ca profesorul Iordanescu, cu toate ca isi doreste cu ardoare
sa devina conferentiar, nu prea vine pe la scoala, iar cursurile si seminariile i le sustin asistentii. 
  "Nu vine la scoala, in general. Vine doar seminarista! Oricum mare lucru nu invatam...", spune destul de
indignat, Andrei P., unul dintre studentii lui Iordanescu. 
  In ultima vreme, chiar si colegii de catedra le sustin parerile studentilor.
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