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ADEVĂRUL 
 
 
Mircea Dumitru, fost ministru tehnocrat al Educaţiei, a fost ales preşedinte al Institutului 
Internaţional de Filosofie 
 
adev.ro/ox1nr5 
 
Profesorul universitar Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, a fost ales în cursul acestei 
săptămâni preşedinte al International Institute of Philosophy (Institutul Internaţional de Filosofie). 
Potrivit unui comunicat al Universităţii Bucureşti, votul de încredere al membrilor Institutului a fost 
dat în cadrul Adunării Generale, care a avut loc la Dubrovnik, în Croaţia, cu ocazia şedinţei anuale a 
institutului. Într-o postare pe facebook, Mircea Dumitru a mulţumit colegilor pentru încrederea 
acordată. „Zilele acestea, colegii de la International Institute of Philosophy mi-au încredinţat 
mandatul de Preşedinte al institutului. Pentru mine este extrem de onorant şi reprezintă, în acelaşi 
timp, o responsabilitate publică faţă de ceea ce este filosofia astăzi. Un filosof nu este rupt de lume, 
el este conectat la tot ce se întâmplă în jurul lui. De aceea, cred ca Institutul trebuie să fie un mediu 
de dezbatere publică, în măsură să vină cu posibile soluţii la problemele grave culturale, economice şi 

http://www.agerpres.ro/
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politice pe care le traversăm cu toţii în această perioadă. Apoi, Institutul are datoria de a-i valorifica 
pe membrii comunităţii filosofice care, deşi provin din medii culturale foarte diverse, împărtăşesc 
viziuni diferite, au sensibilităţi şi temperamente filosofice distincte, cu toate acestea, sunt animaţi de 
dorinţa sinceră de a dezbate în mod profund, serios şi deschis, problematica culturală complexă a 
lumii contemporane”, scrie Mircea Dumitru. Cine este Mircea Dumitru Prof. univ. dr. Mircea Dumitru 
predă Filosofie analitică şi Logică filosofică la Universitatea din Bucureşti. El a ocupat funcţia de 
ministru al Educaţiei în perioada 7 iulie 2016 – 4 ianuarie 2017, în guvernul condus de Dacian Cioloş. 
Dumitru este doctor în filosofie al Tulane University (New Orleans, Louisiana) cu o teză de logică 
matematică despre modalitate şi incompletitudine, obţinând o a doua diplomă de doctor în filosofie 
la Universitatea din Bucureşti cu o teză de filosofia limbajului despre neo-fregeanism şi neo-
russellianism în semantica atribuirii de atitudini propoziţionale şi a referinţei directe. Institutul 
Internaţional de Filosofie a fost înfiinţat în anul 1937 la Paris, în timpul Congresului Descartes, de 
către Universitatea Sorbona şi Universitatea Lund din Suedia. Încă de la înfiinţarea sa, preşedintele 
Republicii Franceze i-a acordat patronajul, aşezându-l astfel sub protecţia autorităţilor publice. 
 
Studenţii încep noul an universitar. Condiţiile din cămine, mai rele decât acum câteva decenii 
 
adev.ro/ox5mae 
 
Universităţile îşi deschid, luni, porţile pentru studenţi. Toate facultăţile deschid anul universitar 2017-
2018 printr-o serie de ceremonii, în cadrul cărora  studenţii se vor întâlni cu profesorii tutori, cadrele 
didactice şi personalul de suport (secretariat, bibliotecă, administraţie). 
Cu emoţia firească a oricărui început, toţi bobocii sunt aşteptaţi să calce pragul facultăţilor la fel ca şi 
studenţii şi masteranzii care vor avea parte de bucuria revederii. Politicienii vor fi prezenţi şi ei la 
festivităţile de deschidere a noului an universitar. Preşedintele Klaus Iohannis va fi prezent, luni, la 
manifestările prilejuite de deschiderea anului universitar la Constanţa, evenimentul fiind organizat de 
către Primărie, în Piaţa Ovidiu. La ceremonie vor fi prezenţi studenţi ai Universităţii Ovidius, ai 
Universităţii Maritime şi ai Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”. Preşedintele Camerei Deputaţilor, 
Liviu Dragnea, participă luni, începând cu ora 11.00, la deschiderea noului an universitar şi la 
sărbătorirea a 10 ani de învăţământ superior la Alexandria, la Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie din 
cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte-Alexandria. La Craiova, la Universitate, alături de 
comunitatea academică vor fi prezenţi ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, 
vicepreşedintele Senatului României, Claudiu Manda, dar şi politicieni locali. Alte universităţi au 
început deja cursurile de o săptămână. Pe 25 septembrie, cei 33.000 de studenţi ai Universităţii 
Politehnica din Bucureşti, dintre care peste 10.000 de "boboci", au început anul universitar 2017 - 
2018. Asociaţiile studenţeşti cer dublarea subvenţiei pentru cămine şi cantină Dincolo de atmosfera 
festivistă, lucrurile nu stau deloc roz pentru cei mai mulţi dintre studenţi. Astfel, condiţiile din 
căminele studenţeşti sunt mai rele decât acum câteva decenii. În plus, doar 23% dintre studenţi au 
loc de cazare. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a solicitat, recent, 
Guvernului României şi coaliţiei de guvernare, creşterea semnificativă a fondului alocat în vederea 
acordării subvenţiei pentru cămine şi cantine, aşa cum s-a promis în campania electorală. Potrivit 
organizaţiei, puţin peste 23 la sută dintre studenţi au locuri în căminele studenţeşti, starea multor 
clădiri fiind mai rea ”decât acum câteva decenii”. Împreună cu alte organizaţii studenţeşti, ANOSR a 
demarat campania ”Casă, nu doar cămin”, prin intermediul căreia va fi prezentată starea căminelor 
din ţară. Potrivit ANOSR, în prezent sunt 107.682 locuri în unităţile de cazare ale universităţilor de 
stat, raportat la un număr total de 464.149 de studenţi. ”Acest lucru presupune că doar 23,19% 
dintre studenţi au un potenţial loc de cazare. Faptul că în prezent, sunt construite sau reabilitate 8 
cămine din fondul de investiţii alocat de MEN, în ciuda promisiunilor privind construirea a 30 de noi 
astfel de clădiri, reprezintă o imagine clară a dezastrului privitor la serviciile de cazare pentru 
studenţeşti. Situaţia este extrem de gravă, întrucât chiar dacă este salutar faptul că în acest an a fost 
demarată procedura privind construirea a şase cămine din cele 30 promise, timpul mediu de 
construire a unei astfel de clădiri din momentul aprobării acesteia de MEN este de 90,63 luni, ceea ce 
înseamnă 7 ani şi 201 de zile. O eternitate, în contextul necesităţilor din prezent”, transmit 
reprezentanţii organizaţiei. Potrivit acestora, ”cea mai mare parte a căminelor studenţeşti ar obţine 

http://adev.ro/ox5mae


cu dificultate avizele necesare din partea Direcţiilor de Sănătate Publică, dacă s-ar respecta 
prevederile OMS nr. 1955/1995, care prevede, printre altele, interzicerea paturilor supraetajate, 
respectiv condiţii de igienă stricte pentru aceste locaţii”. Poliţiştii supraveghează centrele 
universitare Peste şapte sute de poliţişti vor fi prezenţi, luni, în zona centrelor universitare din toată 
ţara, pentru ca festivităţile desfăşurate cu ocazia începerii noului an universitar să se desfăşoare în 
siguranţă. Vor fi oferite studenţilor sfaturi şi recomandări preventive. Din dispoziţia şefului Poliţiei 
Române, chestor principal de poliţie Bogdan Despescu, peste şapte sute de poliţişti vor acţiona în 
zona centrelor universitare din toată ţara, pentru a se asigura că noul an universitar începe în condiţii 
de linişte şi siguranţă şi pentru a le oferi studenţilor sfaturi şi recomandări. Dintre cei 713 poliţişti 
implicaţi în aceste activităţi, 371 sunt de la Ordine Publică, 224 de la Rutieră, 47 sunt specializaţi în 
investigaţii criminale, 48 sunt din cadrul structurilor de prevenire şi 23 de la alte structuri de Poliţie. 
Astfel, poliţiştii de la Rutieră vor fi prezenţi în apropierea centrelor universitare, pe arterele de 
circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier. De asemenea, 
unităţile de învăţământ sunt incluse în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale Poliţiei, iar datele 
de contact ale poliţistului de proximitate sunt afişate la universităţi, pentru o mai bună comunicare. 
 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
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INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Nu s-a schimbat nimic în două decenii: trafic cu locuri în cămine, la prețuri între 200 și 300 de euro. 
Direct pe Facebook 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/preturi-intre-200-si-300-de-euro--trafic-cu-locuri-in-
camine--direct-pe-facebook-471192 
 

Una dintre problemele oricărui început de an universitar – lipsa locurilor în cămine – s-a perpetuat 
și în 2017. Ca și soluția acestui neajuns: achiziționarea, la negru a unui spațiu de cazare. Ce e drept, 
vânzarea locurilor în cămine nu e atât de “la negru”, oferta fiind la vedere și extrem de 
diversificată. 

Clujul e fruntea 

Pentru 250 de euro, „vând loc în cămin Agronomie C2. Nu se plătește regia. Utilități gratuite tot 
anul”, se arată într-un anunț pe pe siteul olx. În Agronomie A8 prețul unui pat este de 1.000 de lei 

Altcine oferă: “vând cameră Cămin tei, 2 locuri pentru 150 euro”. Nu se precizează dar pare a fi pe 
lună. În același cămin, cineva se mulțumește și cu 1.000 de lei pentru o vânzare definitivă. Un loc 
(pentru fată) în căminele Grozăvești se vinde cu suma de 1.600 de lei.  La SNSPA un loc într-o cameră 
minusculă cu trei paturi se dă cu 250 euro. Altcineva vinde un loc de cămin în Moxa (care deservește 
Academia de Studii Economice), pentru o fată, cu 900 lei. La Cluj, camera este mai scumpă și se 
acceptă și trocul: “Vând loc în căminul Economica 2 pentru prețul menționat de 500 euro. Opțional, 
schimb cu orice alt cămin pentru 150 euro”. 

La Iași, studenții trafichează locurile în cămin direct pe o pagina de facebook – “Vând/ Cumpăr loc 
cămin Iaşi”. Invitația este directă și este postată de administrator: “Dacă aveți un loc în cămin pe care 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/preturi-intre-200-si-300-de-euro--trafic-cu-locuri-in-camine--direct-pe-facebook-471192
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vreți să-l vindeți sau dacă sunteți în căutare sunteți în locul potrivit... Lăsați ofertele/cererile voastre 
în postari de formatul: vând/cumpăr loc în căminul XX, pt fată/băiat și prețul”. Cătălin anunță: vând 
un loc în T1 (camera de 2 fete) 150 euro. Mai multe detalii în privat”. Gheorghe spune: “cumpăr loc 
cămin, băieți Copou”. Iar Evelyn vrea un loc în Gaudeamus. Grupul are 112 membri. 

Dezastrul de la Ministerul Educației 

Penuria locurilor în cămin a fost constatată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din 
România. "O analiză ANOSR reflectă faptul că în prezent sunt 107.682 locuri în unităţile de cazare ale 
universităţilor de stat, raportat la un număr total de 464.149 de studenţi. Acest lucru presupune că 
doar 23,19% dintre studenţi au un potenţial loc de cazare. Faptul că în prezent sunt construite sau 
reabilitate 8 cămine din fondul de investiţii alocat de Ministerul Educației Naționale, în ciuda 
promisiunilor privind construirea a 30 de noi astfel de clădiri, reprezintă o imagine clară a dezastrului 
privitor la serviciile de cazare pentru studenţi. Situaţia este extrem de gravă, întrucât chiar dacă este 
salutar faptul că în acest an a fost demarată procedura privind construirea a şase cămine din cele 30 
promise, timpul mediu de construire a unei astfel de clădiri din momentul aprobării acesteia de MEN 
este de 90,63 luni, ceea ce înseamnă 7 ani şi 201 zile. O eternitate, în contextul necesităţilor din 
prezent", susţin reprezentanţii ANOSR într-un comunicat transmis presei.  

Soluții: cămine private 

Cum se explică acest paradox: oficial, nu există suficiente locuri în cămine. În schimb, sunt de vânzare 
la mica publictate și pe facebook? Fie „bișnițarii” obțin repartiții pentru locuri în cămin prin 
bunăvoința unor funcționari.  Fie, în mod individual, unii studenți își vând locul pentru că, oricum, nu 
aveau în intenție să stea în cămin. Această practică poate lua sfârșit prin controale făcute în cămin, 
întrucât locurile sunt nominale. 

O soluție pentru studenți o poate reprezenta căminele private. Un loc (din două) într-un cămin privat 
din Brașov este 600 lei. Un cămin privat din Cotroceni cere 100 de euro pentru un loc de cazare. 
Același preț este afișat pentru un loc la un cămin privat din Foișor sau Grozăvești cu paturi 
suprapuse.  Prețul este puțin mai convenabil decât în cazul în care doi studenți ar închiria o 
garsonieră de pe piața liberă (preț 250-300 euro). 

Alocare bugetară consistentă 
 
ANOSR propune creşterea finanţării pentru serviciile studenţeşti, iar subvenţia pentru cămine şi 
cantine să fie de minimum 5.696 lei, cu un pas intermediar în care aceasta va fi dublată, realizarea 
unei metodologii clare, transparente şi complexe, prin care să se acorde această subvenţie 
instituţiilor de învăţământ superior, în care să existe o bază "reală" în vederea calculului acestei 
subvenţii. Calculul trebuie realizat pornind de la indicatorii propuşi de ANOSR (factorul inflaţionist, 
creşterea economică, precum şi creşterile salariale). De asemenea, studenții cer realizarea unui plan 
complex de investiţii, multianual, în vederea renovării sau, după caz, a construirii de noi campusuri 
universitare, respectiv de cantine studenţeşti.  
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Mediafax 

Aproape 1.800 de boboci la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi. Un sfert dintre ei sunt 
străini / Rector: Aţi putea fi prima generaţie care să lucreze în viitorul Spital Regional de Urgenţă 

http://www.mediafax.ro/social/aproape-1-800-de-boboci-la-universitatea-de-medicina-si-farmacie-
iasi-un-sfert-dintre-ei-sunt-straini-rector-ati-putea-fi-prima-generatie-care-sa-lucreze-in-viitorul-
spital-regional-de-urgenta-16750222 
La Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi încep studiile în noul an universitar 
1.750 de studenţi, dintre care 450 sunt străini, instituţia de învăţământ menţinându-se în topul celor 
cu cei mai mulţi studenţi din alte ţări. 
Rectorul UMF Iaşi le-a spus bobocilor că anul acesta numărul lor este mai mare decât cel al 
absolvenţilor care au finalizat cursurile vara trecută. 
„Avem o cifră de şcolarizare ceva mai mare. Dacă am avut 1.525 de absolvenţi, anul ăsta avem 1.750 
de studenţi în anul I, din care 1.300 sunt studenţi la seriile de limbă română la cele patru facultăţi, iar 
la cele de limbă franceză şi engleză sunt un număr de 450 de studenţi”, a declarat prof. univ.dr. 
Viorel Scripcariu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi. 
În discursul pe care l-a ţinut la începutul ceremoniei de deschidere a anului universitar, duminică 
seara, rectorul a transmis un mesaj şi studenţilor din anul l, spunându-le că nu au ales o meserie 
uşoară. 
„Proverbul spune că <<omul cât trăieşte învaţă>>, dar dacă pentru cei mai mulţi oameni acest 
deziderat e unul opţional, pentru un medic învăţarea continuă e obligatorie, nu doar moral, ci şi 
instituţional, prin lege. De aceea, alături de colegii mei din corpul academic, ne propunem nu doar să 
vă învăţăm medicină, medicina dentară, farmacie sau bioinginerie medicala, ci şi să vă deprindem să 
învăţaţi singuri, să aveţi permanent reflexul curiozităţii şi setea de autodepăşire”, le-a spus rectorul 
viitorilor medici. 
Viorel Scripcariu i-a anunţat pe cei care încep luni primele cursuri la UMF Iaşi că sunt cei care ar 
putea fi primii medici rezidenţi care să lucreze în viitorul Spital Regional de Urgenţă. 
„Există probabilitatea ca voi, cei care începeţi astăzi drumul în medicină, să fiţi prima generaţie de 
medici rezidenţi care vor lucra în acest spital, beneficiind de aceleaşi condiţii de muncă şi oportunităţi 
de cercetare ca în orice alt spital de anvergură din ţările vest-europene”, a menţionat rectorul 
Scripcariu în discursul său. 

Aproximativ 500.000 de studenţi încep, astăzi, cursurile. Cei mai mulţi sunt la studii de licenţă 

http://www.mediafax.ro/social/aproximativ-500-000-de-studenti-incep-astazi-cursurile-cei-mai-
multi-sunt-la-studii-de-licenta-16749650 
 
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), luni, 2 octombrie, aproximativ 500.000 de studenţi 
încep noul al universitar, dintre aceşti, în jur de 368.000 sunt înscrişi la cursuri de licenţă atât în 
sistemul de stat, cât şi în cel privat. 
 

Majoritatea universităţilor din ţară îşi aşteaptă luni studenţii la festivităţile de deschidere a noului an 

universitar. La facultăţile de stat, sunt aproximativ 340.000 de studenţi la cursurile de licenţă, 90.000, 

la master şi 17.600, la doctorat. Universităţile particulare au, la licenţă, peste 28.000 de studenţi, 

5.500 la master şi 74 la doctorat, iar în sistemul de învăţământ superior militar sunt peste 6.600. 

Universitatea din Bucureşti începe ceremonia, luni, la ora 10.00, urmând ca fiecare facultate să-şi 

organizeze festivitatea de deschidere a anului universitar după un program personalizat. La aceeaşi 

oră, şi Academia de Studii Economice îşi aşteaptă studenţii şi invitaţii. 
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Universitatea de Vest din Timişoara desfăşoară un program special cu ocazia începutului de an 

universitar datorită prezenţei preşedintei Croaţiei, E.S. Kolinda Grabar-Kitarović. La ora 09.45, 

Excelenţa Sa va semna, alături de rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, un protocol 

privind înfiinţarea Lectoratului croat la Universitatea de Vest, anunţă instituţia de învăţământ 

UMF „Carol Davila” îşi aşeaptă cei aproximativ 11.000 de studenţi, începând cu ora 09.00, la 

festivitatea de deschidere, care va avea loc în Amfiteatrul Facultăţii de Medicină „George Emil 

Palade”. 

„Intrăm în anul universitar 2017-2018 cu noi perspective menite să poziţioneze în continuare 

medicina românească pe harta performanţei şi profesionalismului desăvârşite sub acelaşi imbold al 

jurământului lui Hipocrate şi totodată, cu noi proiecte de anvergură, printre care se numără, poate 

unul dintre cele mai importante pentru Universitatea noastră , dezvoltarea unui nou campus 

studenţesc integrat după modelul celor ce aparţin marilor Universităţi de Medicină din lume”, 

susţine rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Ionel Sinescu, 

printr-un comunicat de presă. 

În urmă cu o săptămână, pe 25 septembrie, universităţile tehnice, printre care şi Politehnica 

Bucureşti, au deschis noul an universitar. 

Un raport al Curţii de Conturi, publicat în luna mai 2016, a aratat o situaţie dezastruoasă a calităţii 

universităţilor care instruiesc cu 30% mai puţini studenţi decât în 1990. În ciuda scăderii numărului de 

studenţi, raportul Curţii de Conturi arată că a crescut numărul de universităţi şi facultăţi. Astfel, avem 

103 instituţii de învăţământ superior. 

Numărul de studenţi s-a redus în perioada 1990/1991 – 2013/2014 cu 1,4 milioane de elevi, ceea ce 

reprezintă aproape 30% din populaţia şcolară din anul 1990/1991. Principalii factori care au 

determinat această reducere sunt scăderea natalităţii, emigraţia şi abandonul şcolar, se mai notează 

în raportul Curţii de Conturi. 

 

Agerpres 

Cristinel Romanescu (PNL): Ministrul Pop joacă ping-pong cu inspectorii școlari, de fapt ar trebui să 
fie demis 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/10/01/cristinel-romanescu-pnl-ministrul-pop-joaca-ping-
pong-cu-inspectorii-scolari-de-fapt-ar-trebui-sa-fie-demis-13-35-35 
 
Deputatul PNL Cristinel Romanescu consideră drept "scandaloasă" destituirea de către ministrul 
Educației, Liviu Pop, a celor 13 inspectori școlari generali care și-au câștigat posturile prin concurs și 
că de fapt ministrul ar trebui să fie demis. 
"Ministrul Liviu Pop joacă ping-pong cu inspectorii școli în detrimentul învățământului românesc, cei 
13 inspectori școlari destituiți în luna august și-au câștigat de două ori posturile, prin concurs și în 
instanță, iar acum acesta trimite corpul său de control să-i mai demită încă o dată', a declarat, 
duminică, în cadrul unei conferințe de presă, deputatul Cristinel Romanescu, președintele 
organizației județene a PNL Buzău. 
Potrivit sursei citate, "de fapt domnia sa ar trebui să fie demis". 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/10/01/cristinel-romanescu-pnl-ministrul-pop-joaca-ping-pong-cu-inspectorii-scolari-de-fapt-ar-trebui-sa-fie-demis-13-35-35
https://www.agerpres.ro/politica/2017/10/01/cristinel-romanescu-pnl-ministrul-pop-joaca-ping-pong-cu-inspectorii-scolari-de-fapt-ar-trebui-sa-fie-demis-13-35-35


"Schimbarea la interval de câteva săptămâni a inspectorilor școlari generali din 13 județe afectează 
grav calitatea actului de învățământ, de fapt cel care merită să fie demis, și cu siguranță va fi demis în 
curând, este chiar ministrul Pop', a mai declarat deputatul PNL. 
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