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Tudorel Toader mai vrea un mandat de rector al Universitatii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iasi
Fostul ministru al Justitiei si actualul rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Tudorel
Toader, a anuntat ca vrea sa candideze pentru un nou mandat la conducerea institutiei de învatamânt
superior.
Tudorel Toader a declarat, miercuri, presei, ca anuntul în privinta intentiei sale l-a facut la ultima sedinta a
Consiliului de Administratie al universitatii, când a prezentat programul operational, adica modul în care si-a pus
în aplicare proiectul managerial cu care a fost ales în urma cu 3 ani.
„Am anuntat ca îmi voi depune candidatura pentru un nou mandat de rector si în acelasi timp, ca în opinia mea, as
merge în principal, repet cu aceieasi prorectori si cu aceiasi prodecani. Dar sa nu uitam faptul ca avem o
metodologie de alegeri. Vreau sa va spun ca la metologie eu am propus o modificare: sa echilibram competentele
în numirea decanilor si prorectorilor, sa echilibram competentele între facultati - consiliile facultatilor si rector.
Adica sa poata fi numit decan numai cineva care a primit aviz pozitiv de la consiliile facultatilor, nu simplu aviz,
ca putea fi si negativ. Şi atunci, respectând metodologia, cine va dori sa fie decan la o facultate, va depune
candidatura manual, eventual avizul pozitiv de la consiliile facultatilor, dupa care rectorul, împreuna cu prorectorii
vor desemna decanul. Asadar, sa nu se retina faptul ca m-am antepronuntat ca deja se stiu decanii. Ca daca unul nu
vrea, nu vrea. Daca altul nu ia aviz pozitiv de la consiliile facultatilor nu intra în discutia evaluarii pentru un nou
mandat de decan. În orice caz, eu m-am referit la trecut, pe de o parte multumindu-le pentru ceea ce au facut si
mi-am exprimat disponibilitatea si intentia de a candida pentru un nou mandat”, a declarat Tudorel Toader.
Despre actualul sau mandat, Tudorel Toader a spus ca „s-au facut multe lucruri bune si în acelasi timp puteau fi
facute si mai multe lucruri si mai bune”.
Tudorel Toader a fost numit rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza în aprilie 2014, în urma alegerilor ce au
avut loc în institutia de învatamânt. Mandatul acestuia a fost suspendat în perioada în care a fost ministru al
Justitiei.
Alegerile pentru conducerea UAIC Iasi vor avea loc la începutul anului viitor.
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