Stimați Colegi, Stimați Studenți,
În ultima perioadă ați fost supuși unui stress aproape continuu datorită unui eveniment
întâmplat în noaptea de 7 spre 8 octombrie 2016. O ploaie extrem de puternică a inundat întreg
subsolul universității din clădirea de pe Bulevardul Mamaia unde ne desfășurăm întreaga noastră
activitate.
Sigur că au mai fost ploi puternice, ba chiar și alte ploi în urma cărora ceva apă a existat în
subsol. Dar nu apa de un metru și nu așa de greu de evacuat. S-a întamplat aceasta datorită unei
avarii RAJA și a unui grup de muncitori neinspirați care au intervenit cu câteva zile înainte să repare
o conductî din apropiere punând zece mașini de ciment în conductă.
Pe scurt, apa din subsol ajunsă din stradă pe unde nu putea sa treacă datorită reparației
RAJA a afectat structura de rezistență a clădirii. Au apărut crăpături în pereți, există o înclinare
evidentă a clădirii unde avem noi sălile E1-E10. Conducerea universității ne-a permis să folosim
sălile din Bibliotecă, D1 și S2, și o sală de 20 de locuri din aripa nouă a bibliotecii. Am relocat PCurile din E1 și E6 în săli considerate momentan fără probleme.
Colegii au adaptat orarul și am încercat să trecem peste aceste evenimente pentru care nu
suntem responsabili. Ne desfășurăm normal orele și activitățile științifice curente.
În acest moment există o decizie de evacuare a clădirii. Secretariatul va fi relocat și vă vom
ține la curent unde. Cadrele didactice vor primi alte birouri, clădirea va fi în curând sigilată și nu
vom mai putea intra în ea.
Ce pot să vă spun? Îmi pare rău că nu suntem în situația de dinainte de 7 octombrie. Dar noi,
toți colegii profesori, vom încerca să ne facem datoria de profesori la fel de bine. Cursurile,
seminariile și laboratoarele nu vor avea de suferit. Vă rugăm să ne adresați întrebări legate de
cursuri și seminarii atunci când avem ore, urmând a vă comunica în cel mai scurt timp unde vom
putea susține consultații.
Pe site-ul facultății, în bara mobilă INFO din pagina de start math.univ-ovidius.ro vom posta
cele mai noi informații în legătură cu ceea ce se va întâmpla în continuare cu sălile și laboratoarele
facultății. Îndrumătorii de grupe sunt responsabili cu trimiterea acestor informații astăzi,
11.11.2016, până la ora 20.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă asigur de tot suportul în perioada care urmează.
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