
 

str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165 

str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025 

email: office@fsespiruharet.ro, fsiispiruharet@fsiispiruharet.ro, office@fen.ro 

 

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ȘI IMAGINE 
 

REVISTA PRESEI 
 16 Aprilie 2018 
Site-uri:  

 Ziare centrale 

 Agenții de știri  
   
  
ADEVĂRUL   www.adevarul.ro 
COTIDIANUL   www.cotidianul.ro 
CRONICA ROMÂNĂ  http://www.cronicaromana.ro/ 
CURIERUL NATIONAL  http://curierulnational.ro/ 
PUTEREA   http://puterea.ro 
EVENIMENTUL ZILEI  www.evz.ro 
GÂNDUL   www.gandul.info 
JURNALUL NAŢIONAL  www.jurnalul.ro 
ROMÂNIA LIBERĂ  http://www.romanialibera.ro/ 
ZIARUL FINANCIAR  www.zf.ro 
Click!    www.click.ro 
Libertatea   www.libertatea.ro 
Capital    www.capital.ro 
Hotnews   www.hotnews.ro 
Ring    http://www.ziarulring.ro/ 
Mediafax   www.mediafax.ro 
Agerpres   www.agerpres.ro 
 
 
 
 
ADEVĂRUL 

 
Valentin Popa taie şansa la educaţie pentru tineri. Studenţii ies în stradă 
 
adev.ro/p79ct2 

Sute de studenţi şi profesori universitari vor protesta, marţi, în faţa Ministerului Educaţiei împotriva 
tăierilor de locuri bugetate din universităţile cele mai cotate în topurile internaţionale. „Aproximativ 
1000 de studenţi vor fi nevoiţi să îşi plătească studiile cu costuri prohibitive, dacă aleg să urmeze 
programele unor universităţi cu programe foarte atractive şi solide“, explică cei care şi-au anunţat 
prezenţa la manifestaţie. 
 
„Studenţi, absolvenţi şi profesori deopotrivă, protestăm împotriva deciziilor abuzive luate de conducerea 
actuală a Ministerului Educaţiei! Conform deciziei acestuia, vor fi retrase un număr semnificativ de burse 
de nivel universitar, masteral şi doctoral, unor universităţi care au performanţe recunoscute în predare 
şi cercetare. În schimb, câştigă burse în plus universităţi precum cea din Suceava, care oferă programe 
de studiu în aceleaşi domenii ca universităţile care au pierdut locuri. Aproximativ 1000 de studenţi (n.r. 
1.200 dacă numărăm şi locurile de la licenţă) vor fi nevoiţi să îşi plătească studiile masterale şi doctorale, 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p79ct2


cu costuri prohibitive, dacă aleg să urmeze programele unor universităţi cu programe foarte atractive şi 
solide- Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Boylai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti. În lipsa acestor resurse financiare, 
universităţile respective riscă să închidă programe, să elimine cursuri şi chiar să renunţe la cadre 
didactice“, afirmă organizatorii protestului. Studenţii cer demisia ministrului Educaţiei În continuarea 
manifestului, protestarii cer demisia lui Valentin Popa din funcţia de ministru al Educaţiei. „Considerăm 
deciziile acestuiaca fiind abuzive şi arbitrare. Există suspiciunea legitimă că metodologia de acordare a 
locurilor nu a fost respectată. Ministerul poate încuraja anumite universităţi şi domenii de studiu, dar 
urmând o procedură clară şi transparentă, ceea ce nu este cazul acum, şi fără să afecteze autonomia 
universitară şi desfăşurarea programelor curente. Prin acest abuz de putere, ministrul Valentin Popa se 
descalifică şi trebuie să îşi dea demisia! Protestăm de asemenea şi împotriva subfinanţării cronice a 
învăţământului universitar, politică ce face universităţile complet dependente de alocările locurilor 
bugetate, oricum puţine şi slab finanţate“, mai subliniază manifestanţii. Aproximativ 1000 de studenţi 
vor fi nevoiţi să îşi plătească studiile masterale şi doctorale, cu costuri prohibitive Situaţia marilor centre 
universitare Bucureştiul, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara sunt oraşele cu cele mai multe locuri bugetate în 
învăţământul universitar din România. Cel puţin aşa prevede o analiză statistică făcută de profesorul 
universitar Mihai Dimian. De altfel, în aceste centre universitare se află şi singurele instituţii de 
învăţământ superior incluse în Top 1000 al universităţilor din lume realizat în 2018 de Times Higher 
World University Rankings. Concret, la ciclul de licenţă 28% dintre locuri bugetate sunt alocate în 
Bucureşti, 16% în Cluj Napoca, 13% Iaşi şi 9% în Timişoara. Restul de 34% se distribuie în restul ţării. Şi la 
masterat, cel mai mare procent de locuri la buget se acordă în Capitală- 32%. În Cluj sunt distribuite 17% 
din locuri, în Iaşi- 13%, iar în Timişoara- 9%. 29% dintre locuri merg către celelalte oraşe ale ţării. În 
privinţa locurilor bugetate la doctorat, lucrurile stau în felul următor: 40% dintre aceste sunt finanţate la 
Universităţile din Capitală, 23% în Cluj-Napoca, 14% în Iaşi şi 7%  în Timişoara. 16% dintre locuri bugetate 
sunt distribuite în alte judeţe. 1.200 de locuri bugetate au fost tăiate din universităţile de top de către 
Ministerul Educaţiei 
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https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/13/mircea-miclea-considera-necesara-o-evaluare-
a-performantelor-personalului-didactic--90179 
Profesorul Mircea Miclea, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consideră că este 
necesară o evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi o ierarhizare a salarizării acestora în funcţie 
de performanţe. 
 
"Potenţialele care există în Legea Educaţiei încă nu au fost valorificate. De exemplu: în Legea Educaţiei 
este masteratul didactic care ar restructura complet formarea personalului didactic şi nu se aplică. În 
momentul de faţă, în Legea Educaţiei există evaluarea periodică a elevilor şi nu se utilizează aceste 



date. (...) Unul dintre lucrurile care cred că sunt esenţiale în momentul de faţă este trecerea la 
evaluarea performanţelor personalului didactic. Adică acum se vor da mai multe salarii, dar trebuie să 
înţelegem contra a ce tip de performanţe în actul didactic, pentru că altfel vor fi doar bani cheltuiţi 
care nu vor aduce niciun fel de valoare adăugată şi este esenţial în acest moment să se treacă la o 
evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi la ierarhizare a salarizării, inclusiv a salarizării în funcţie 
de performanţele lor. Nu putem să mergem în continuare ca cei slabi şi cei buni să primească acelaşi 
salariu şi nimeni să nu îi tragă la răspundere. În momentul de faţă nu ai niciun fel de tragere la 
răspundere dacă actul tău didactic este foarte prost", a declarat vineri Mircea Miclea cu prilejul 
dezbaterii "Schimbăm România prin educaţie. La centenar, pe drumul european", organizat de 
Platforma România 100. 
 
În opinia sa, actuala lege a Educaţiei "ar fi fost bună dacă nu ar fi fost schimbată în atât de multe 
locuri", iar ceea ce ar trebui făcut este să se revină la principiile esenţiale ale Pactului naţional pe 
educaţie care a fost agreat de toate partidele de la acel moment şi aceste principii să fie aplicate apoi 
"în consecvenţă". 
 
Miclea susţine că este prioritară schimbarea practicilor din interiorul sistemului, nu schimbarea 
legislativă din domeniul educaţiei. 
 
"Prevederile de legi în momentul de faţă sunt adesea împotriva acestor principii din pact din cauza 
modificărilor succesive. Şi atunci ai o lege care adesea este disfuncţională. Prioritatea nu este 
schimbarea legislativă, prioritatea este schimbarea practicilor din interiorul sistemului, pentru că altfel 
tot schimbă legi şi nu schimbăm practicile. Dacă nu se schimbă practicile, nu se va produce o 
îmbunătăţire a educaţiei. Trebuie schimbate practicile, apoi legile", afirmă fostul ministru al Educaţiei. 
 
Potrivit acestuia, în România s-au făcut "multe schimbări, dar puţine reforme". 
 
"Din păcate, în România s-au făcut multe schimbări, foarte puţine reforme. Faci schimbare atunci 
când, fără să ai niciun fel de bază, te apuci şi îi modifici ceva, reforma adevărată este atunci când faci o 
schimbare care are o fundamentare şi care are o finalitate foarte clară. La noi sunt foarte multe 
schimbări şi foarte puţin reforme, tocmai din cauza faptului că nu s-au aliniat cei care ştiu cu cei care 
fac. Unii au făcut fără să ştie, alţi ştiu, dar nu fac", a mai spus profesorul universitar. AGERPRES/(A-
autor: Roberto Stan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) 
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile 
publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt 
interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare 
a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de 
preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – 
marketing@agerpres.ro. 
Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile 
AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro. 
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UBB analizează soluţia declanşării grevei japoneze, ca măsură de protest împotriva reducerii numărului 
locurilor bugetate 

http://www.edumanager.ro/ubb-analizeaza-solutia-declansarii-grevei-japoneze-ca-masura-de-protest-
impotriva-reducerii-numarului-locurilor-bugetate/ 
Conducerea Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) ia în considerare declanşarea unei greve japoneze, care s-
ar putea transforma în grevă generală, pentru a transmite nemulţumirea şi îngrijorarea faţă de măsura 
luată de Ministerul Educaţiei Naţionale, de reducere a locurilor pentru admiterea în anul universitar 
2018 – 2019 la licenţă, master şi doctorat pentru unele universităţi din România. 



Prorectorul UBB responsabil de domeniul cercetării şi al competitivităţii, Daniel David, a declarat că 
reprezentanţii universităţii clujene au cerut explicaţii Ministerului Educaţiei privind formulele de calcul 
care au stat la baza reducerii locurilor. David a subliniat că tăierea numărului de locuri este “doar un 
simptom pentru o problemă mult mai profundă”, ce ţine de modul în care este înţeles mediul 
academic şi care ar putea “separa” România de direcţia europeană a educaţiei şi cercetării. 
“Despre tăierea de locuri la admiterea în anul universitar 2018-2019 am discutat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale, am întrebat care sunt formulele de calcul, dar nu am primit răspunsuri. Solicităm 
decidenţilor politici să întrerupă acest asalt asupra zonelor de competitivitate ale mediului academic. 
UBB aşteaptă încetarea asediului şi corectarea erorilor în distribuirea locurilor bugetate la licenţă, 
master şi doctorat. Voi propune la nivelul Senatului UBB declanşarea unei greve japoneze, apoi a unei 
greve generale a studenţilor şi cadrelor didactice. Vom informa partenerii externi despre demersurile 
antiacademice de reducere a locurilor, de altfel, deja, ei au început să ne întrebe ce se întâmplă”, a 
spus David. 
El a mai afirmat că decizia diminuării numărului de locuri bugetate atrage “o serie de probleme”, 
printre care se numără reducerea atractivităţii universităţilor pentru studenţii din afara ţării sau faţă 
de reţelele europene, pierderea locurilor bune câstigate în metarankinguri internaţionale sau 
îngreunarea procesului de angajare a noi cadre didactice. 
Totodată, prorectorul UBB a semnalat că aceste măsuri ale ministerului de resort sunt luate doar faţă 
de anumite universităţi româneşti, mai ales cele mari, tradiţionale. 
“Se schimbă jocurile şi standardele în mediul academic, România se separă de ceea ce se întâmplă la 
nivel european, se fac nişte ierarhii interne care nu sunt justificate de criteriile internaţionale şi se 
caută acum tot felul de criterii ca să justificăm ierarhiile pe care noi le ştim, le facem aşa, pentru 
interesele noastre. (…) Putem accepta că merită să ni se ia locul la anumite programe, dar vrem nişte 
studii serioase, vrem argumente şi formula, să înţelegem cum s-a întâmplat la scăderea numărului de 
locuri, în primul rând la universităţile din consorţiul Universitaria. (…) Mă tem foarte tare de faptul că 
MEN lucrează la clasamentul universităţilor şi şcolilor doctorale, iar acesta nu se va face după 
standarde internaţionale ci locale, distorsionate la nivel naţional”, a spus Daniel David. 
Prorectorul UBB este de părere că noile decizii ale MEN ar putea reprezenta o măsură punitivă faţă de 
acele universităţi româneşti de anvergură, care au avut de-a lungul timpului capacitatea de a fi critice 
cu societatea şi cu deciziile administrative şi politice. 
La rândul său, prorectorul responsabil cu finanţarea UBB, Dan Lazăr, a declarat că impactul financiar al 
deciziei MEN, de tăiere a 277 de locuri bugetate de la toate cele trei niveluri de studiu (29 la licenţă, 
200 la masterat şi 48 la doctorat), va fi de 8,2 milioane de lei. 
“Este un atac fără precedent, după 1989, a conducerii MEN asupra universităţilor. Eu nu ţin minte de 
când sunt universitar ca ministerul să îşi atace propriile universităţi. Ceea ce vedem acum mă pune pe 
gânduri. (…) Ceea ce văd este că ne învrăjbim între universităţi. Noi nu am încercat, aţi văzut, nu am 
încercat să atacăm sau să creăm o disensiune între noi şi universităţile regionale. Modul în care s-a 
făcut această repartizare a locurilor către asta înseamnă. Să ne pună în conflict cu aceste universităţi 
faţă de care noi avem tot respectul, noi nu cerem să fie sancţionate celelalte universităţi”, a spus 
Lazăr. 
UBB, care este cea mai mare universitate din România după numărul de studenţi, a scos la concurs, la 
ultima sesiune de admitere, pentru anul universitar 2017-2018, un număr de 4.947 de locuri bugetate 
pentru nivelul licenţă, peste 9.200 de locuri cu taxă şi 2.650 de locuri pentru învăţământ la distanţă şi 
cu frecvenţă redusă. În ceea ce priveşte programele de masterat, oferta Universităţii Babeş-Bolyai 
cuprinde peste 3.500 de locuri la buget, peste 6.600 de locuri la taxă şi aproximativ 900 de locuri 
pentru învăţământul cu frecvenţă redusă. AGERPRES 
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