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ADEVĂRUL 
 
Ministerul Educaţiei îl contrazice pe rectorul UB: Realocarea locurilor bugetate este legală între 
programele de studii ale unei facultăţi sau între facultăţi 
 
adev.ro/p7padv 

Ministerul Educaţiei spune că, în baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este 
legală între programele de studii ale unei facultăţi sau între facultăţi, indiferent de momentul la care 
locurile bugetate se disponibilizează. 
Precizările au fost făcute după ce rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, care a răspuns 
marţi acuzaţiilor ministrului Educaţiei cu privire la faptul că instituţia ar avea peste 900 de locuri 
bugetate care nu sunt realocate, a afirmat că Universitatea nu are dreptul legal să redistribuie 
locurile rămase libere prin retragerea sau exmatricularea studenţilor în timpul anului universitar. "În 
baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii ale 
unei facultăţi sau între facultăţi, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează. 
Decizia redistribuirii locurilor finanţate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii iniţiale de 
repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universităţii, în baza unei 
metodologii/proceduri/decizii interne, aşa cum reiese din prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, art. 205, alin.(9), potrivit căruia statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite 
de senatul universitar", a transmis, marţi seară, Ministerul Educaţiei. Rectorul Universităţii din 
Bucureşti, Mircea Dumitru, a răspuns marţi acuzaţiilor ministrului Educaţiei cu privire la faptul că 
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instituţia ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunând că Universitatea nu 
are dreptul legal să redistribuie locurile rămase libere prin retragerea sau exmatricularea studenţilor 
în timpul anului universitar. Mircea Dumitru a adăugat că UB a fost "certată în public” pentru că a 
respectat legea. "Această manipulare a studenţilor şi a opiniei publice este absolut iresponsabilă. 
Universitatea din Bucureşti a fost acum criticată public pentru faptul că respectă cadrul legal în 
domeniul Educaţiei, adică şi Legea educaţiei şi metodologia admiterii şi a înmatriculării studenţilor. 
(...) Am fost certaţi ieri (luni, n.r.) în public, admonestaţi şi criticaţi pentru faptul că am respectat 
legea. Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să înmatriculăm studenţii. Deci dacă un student 
decide să plece de la un program sau este exmatriculat, se pierde complet locul acelui student şi nu 
poate fi redistribuit la alte programe, în cadrul aceleiaşi universităţi”, a declarat marţi rectorul 
Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru. El a explicat că în timpul anului unviersitar nu pot fi 
redistribuite locurile care rămân libere, pentru că nu este legal. De asemenea, a spus rectorul UB, 
înmatricularea studenţilor se face pe programe de studiu, iar banii care sunt alocaţi de la buget sunt 
bani alocaţi pentru un student, nu pentru toţi studenţii care intră în anul respectiv la studii la 
universitate. "Deci, ideea aceasta că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să le 
redistribuim în timpul anului universitar este o invitaţie din partea domnului ministru la a încălca 
legea”, a mai spus Mircea Dumitru. Răspunsul rectorului UB vine după ce ministrul Educaţiei, 
Valentin Popa, a spus luni că Universitatea din Bucureşti are peste 900 de locuri bugetate neutilizate, 
deşi are suficienţi studenţi pe locurile de la taxă care ar putea beneficia de ele. Ministrul a afirmat că 
acest lucru este urmarea unui management defectuos, care nu este preocupat să ocupe imediat locul 
bugetat eliberat în urma exmatriculării sau abandonului şcolar. De asemenea, a susţinut Popa, atât 
Universitatea din Bucureşti, cât şi celelalte din Consorţiul Universitaria aflate în aceeaşi situaţie nu 
încasează bani de la buget pentru aceste locuri, ci doar le ţin blocate, primind de la studenţii intraţi 
pe locurile la taxă mai puţini bani decât ar primi de la minister. De cealaltă parte, studenţii se declară 
surprinşi de datele oferite de ministru în cadrul întâlnirii şi spun că vor lua cu siguranţă o poziţie pe 
acest subiect.  "În conformitate cu datele oficiale prezentate sub semnătură de Universitatea din 
Bucureşti, am observat o discrepanţă majoră între numărul de studenţi înmatriculaţi şi numărul de 
locuri bugetate alocate în ultimii trei ani. Peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de către UB, 
deşi are suficient de mulţi studenţi cu taxă care le-ar putea utiliza. Aceste locuri au fost 
disponibilizate în urma abandonului şcolar, exmatriculării, ele sunt însumate din toţi cei trei ani, cele 
mai multe din anul trei. Totuşi, trebuie să remarcăm că lipsa unor proceduri interne în favoarea 
studentului face să avem situaţia în care peste 900 de studenţi cu taxă să nu ocupe locurile bugetate 
alocate”, a declarat ministrul Educaţiei. Valentin Popa a precizat că va discuta cu Direcţia juridic din 
minister pentru a găsi cadrul legal de a redistribui locurile bugetate neutilizate. 
 
Motivele pentru care doar 36% dintre studenţi îşi termină studiile 
 
adev.ro/p7ndxr 

Doar unu din trei studenţi români ajunge să termine facultatea, iar asta din cauză că tinerilor li se par 
inutile studiile superioare în vederea obţinerii unui job, dar şi pentru că nu fac faţă cheltuielilor. Cel 
puţin aceasta este concluzia specialiştilor în urma analizării datelor furnizate de ANOSR şi a celor 
publicate recent de Eurostat. 
Asta, în contextul în care ţara noastră se situează pe ultimul loc în UE la procentul de populaţie cu 
studii superioare (aproximativ 25%). La nivelul Uniunii Europene, peste 3 milioane de tineri şi-au 
abandonat studiile universitare, potrivit studiului publicat de  Eurostat în această lună. Motivele 
pentru care studenţii nu au continuat şcoala sunt numeroase. Printre cele mai importante se află 
dorinţa de a lucra în loc de a studia (aproximativ 25%), iar unii dintre tineri consideră studiile ca fiind 
neinteresante sau că nu îndeplinesc nevoile lor (22%). De asemenea, aproape 18% au menţionat 
gradul de dificultate al studiilor, în timp ce aproximativ 10% au raportat că au renunţat din motive 
familiale. Aproximativ 7% s-au confruntat cu probleme financiare şi 5% au raportat probleme de 
sănătate. Tineri slab pregătiţi, probleme financiare Dacă raportăm această problemă la situaţia din 
România, specialiştii spun că factorii cauzali ai abandonului universitar în România sunt similari în 
raport cu cei din statele membre UE, cu menţiunea că amploarea sărăciei în rândul tinerilor români 
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este mai mare în comparaţie cu restul ţărilor din regiune. „În marile oraşe, care de altfel, sunt şi 
importante centre universitare există o mai mare cerere de forţă de muncă. O dată, vorbim de acei 
studenţi care sunt foarte buni într-un anumit domeniu precum IT-ul şi care reuşesc să se angajeze în 
marile companii. Or, aici îşi dau seama că ceea ce învaţă la facultate nu are legătură cu viaţa reală şi 
că, până la urmă, dezvoltarea lor este mai complexă la locul de muncă. Multe universităţi nu ţin pasul 
cu cererea de pe piaţa muncii, fiind cazuri în care jurnalismul îţi este predat de o persoană care nu a 
lucrat niciodată în presă sau robotica este învăţată cu creta pe tablă. Plus că salariile sunt mai mari în 
comparaţie cu bursele pe care le primesc de la universitate. Apoi, vorbim de studenţii care provin din 
familii defavorizate. Sunt părinţi care nu îşi permit să-şi ajute copiii cu cheltuielile mari dintr-un oraş 
precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara. Şi atunci, neavând altă posibilitate de a-şi câştiga 
existenţa, ei lucrează full time şi nu mai ajung la facultate“, a explicat sociologul Barbu Mateescu. 
Multe universităţi nu ţin pasul cu cererea de pe piaţa muncii, fiind cazuri în care jurnalismul îţi este 
predat de o persoană care nu a lucrat niciodată în presă sau robotica este învăţată cu creta pe tablă. 
La rândul său, specialistul în Educaţie, Marian Staş, adaugă încă o cauză majoră la cele două 
pomenite de Barbu Mateescu. „Studenţii nu mai fac faţă exigenţelor universităţii. Avem tineri slab 
pregătiţi din liceu, de multe ori fiind chiar analfabeţi funcţionali, care reuşesc să intre la o facultate, 
însă odată ajunşi în acest mediu nu fac faţă cerinţelor cadrelor didactice şi atunci renunţă la diploma 
de absolvire“, opinează Staş. Organizaţiile studenţeşti dau vina şi pe lipsa de orientare de carieră din 
şcoli. „Conform analizelor ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România), 
abandonul universitar are cauze financiare, în primă instanţă, urmat îndeaproape de alegerea greşită 
a specializării sau a facultăţii. Concret, 40% din studenţi abandonează în primul an de studiu, iar 41% 
dintre studenţii care abandonează consideră că acest lucru este cauzat de alegerea greşită a 
specializării“, explică reprezentanţii studenţilor. 
 

EVENIMENTUL ZILEI 

Invitație la lectură - atelierele NARATIV aduc cărțile copilăriei la școală 

http://evz.ro/invitatie-la-lectura-atelierele-narativ-aduc-cartile-copilariei.html 
 
 
Asociația Curtea Veche organizează o serie de ateliere NARATIV pentru elevii din localitățile Brazi, 
Popești, Negoiești și Botești. Activitățile sunt special concepute pentru a îmbina tehnici de educație 
nonformală cu lectura interactivă 
 
Scopul evenimentului este de a-i ajuta pe copii să se angajeze în lectura oricărei povești scrise și de a 
le îmbunătăți relația cu cititul, oferindu-le o experiență unică și memorabilă care să le stârnească 
interesul și motivația pentru lectură pe termen lung. Acțiunea face parte dintr-un proiect amplu 
inițiat de Asociația Curtea Veche în cadrul programului național de lectură “Cărțile copilăriei”. 
Astfel, astăzi, 23 aprilie, peste 400 de elevi vor participa în cadrul Școlii Gimnaziale Brazi la o serie de 
activități precum urmează: 

 Atelier “Jurnalistul de poveste” 

Călătorind în aventuri alături de personajele favorite din „Gulliver”, „Robinson Crusoe” și „O călătorie 
spre Centrul Pământului”, elevii au posibilitatea să descopere de la Barna Nemethi, regizor și 
fotograf, care sunt întrebările potrivite pentru a dezvolta un articol despre peripețiile protagoniștilor. 
Răspunzând la întrebări cheie adresate de pedagog și de ceilalți participanți la ateliere, copiii învață 
să se raporteze mai liber la propria lor creativitate și deprind o serie de tehnici prin care să se poată 
apropia atât de propriile povești, cât și de cele deja scrise de mari autori din istoria literaturii. 

 Atelier “Peter Pan – Povești pe muzică” 

http://evz.ro/invitatie-la-lectura-atelierele-narativ-aduc-cartile-copilariei.html


Activitatea se bazează pe exerciții de improvizație, pe tehnici teatrale și pe arta de a născoci povești 
prin metodele lui Keith Johnstone, Viola Spolin și Gianni Rodari. Sub îndrumarea Andreei Lupescu, 
artist și jurnalist, elevii vor deprinde obiceiul de a empatiza cu personajele dintr-o carte și, pornind de 
la propria experiență de viață, își vor construi propriile povești. În mod specific, atelierul le va spori 
copiiilor motivația de a citi, îi va face să realizeze că lectura nu este o experiență alienantă, realizată 
în singurătate, ci, dimpotrivă, că poate fi prilej de conversație și socializare. 
 
PUTEREA 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Rectorul Universității din București susține că ministrul Educației îi cere să încalce legea 

https://romanialibera.ro/social/rectorul-universitatii-din-bucuresti-sustine-ca-ministrul-educatiei-ii-
cere-sa-incalce-legea-723749 
 
Mircea Dumitru, rectorul Universităţii Bucureşti, susţine că cererea ministrului Educaţiei de 
redistribuire a locurilor bugetate rămase libere este o invitaţie la a încălca legea, informează, 
marți, Mediafax. 

Rectorul Dumitru a făcut această declarație după ce ministrul Popa a afirmat, luni, că Universitatea 
București are 900 de locuri cu finanțare de la buget, rămase libere şi nedistribuite. 

„Această manipulare a opiniei publice este absolut iresponsabilă, pentru că Universitatea a fost 
criticată din motiv că respectă cadrul legal al educaţiei. (..) Nu avem dreptul legal ca în timpul anului 
universitar să redistribuim locurile care rămân libere prin retragerea studenţilor, la alţi studenţi. Dacă 
un student decide să plece sau este exmatriculat, atunci se pierde complet locul acestuia şi nu poate 
fi redistribuit prin alte programe. (..) Ideea că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost 
capabili să le redistribuim în timpul anului universitar este o invitaţie din partea domnului ministru la 
a încălca legea. Am fost certaţi ieri în public, admonestaţi şi criticaţi pentru că am respectat legea”, a 
declarat rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru. 

Dumitru a precizat că Universitatea Bucureşti va continua demersurile în instanţă. 

Reacţia rectorului Universităţii Bucureşti vine după ce ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a declarat, 
luni, după o întâlnire cu studenţii, că instituţia de învăţământ are 900 de locuri bugetate 
nerepartizate, care ar putea fi oferite celor care sunt la studii cu taxă. 

Senatul Universităţii Bucureşti a solicitat Ministerului Educaţiei anularea imediată a repartizării 
locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019 şi revenirea la cifra de şcolarizare aferentă 
anului universitar anterior, până la elaborarea şi implementarea unor criterii juste şi transparente, 
acuzând implicare politică. 

În urmă cu o săptămâna, ministrul Educaţiei a spus că alocarea locurilor la universităţi nu s-a făcut pe 
criterii politice, precizând că repartizarea actuală este una preliminară, cea definitivă urmând să aibă 
loc în toamnă. 

Universitatea pierde 60 de locuri faţă de anul precedent, la master sunt alocate cu 334 de locuri mai 
puţin, iar la doctorat, au fost „tăiate" 59 de locuri, cu 17% mai puţin decât în anul universitar 2017-
2018". 

CLICK 

ZIARUL FINANCIAR 
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GÂNDUL 
 
HOTNEWS 
 

 Mircea Dumitru, rectorul Universității din București: Ideea că am returnat 900 de locuri pentru că 
nu am fost capabili să le redistribuim este o invitație din partea ministrului Educației să încălcăm 
legea. / Valentin Popa: În baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală  

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22411692-mircea-dumitru-rectorul-universitatii-din-
bucuresti-ideea-returnat-900-locuri-pentru-nu-fost-capabili-redistribuim-este-invitatie-din-partea-
ministrului-educatiei-ncalcam-legea.htm 
 
Este ilegal ca o universitate să transfere locurile rămase libere la buget către studenții aflați pe 
locurile cu taxă, a declarat rectorul Universității din București. Afirmația vine la o zi după ce ministrul 
Valentin Popa a spus că peste de 900 de locuri bugetate nu sunt folosite de Universitate, după ce 
studenții de pe aceste locuri au abandonat cursurile sau au fost exmatriculați, deși instituția are 
“destui studenți cu taxă care le-ar putea ocupa”. În replică, Mircea Dumitru afirmă că “este o invitație 
din partea domnului ministru la a încălca legea”. La câteva ore după declarațiile rectorului 
Universității București, ministrul Educației a precizat că ”în baza autonomiei universitare, realocarea 
locurilor bugetate este legală între programele de studii ale unei facultăți sau între facultăți, 
indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează”. 
 
Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, a răspuns în cadrul unei conferințe de 
presă acuzațiilor lansate în urmă cu o zi de ministrul Educației, Valentin Popa. Ministrul a declarat 
luni, 23 aprilie 2018, că există o ”activitate managerială deficitară în anumite universități”, respectiv 
”o discrepanță majoră între numărul de studenți înmatriculați și numărul de locuri bugetate alocate 
în ultimii trei ani”, dând ca exemplu Universitatea București.  
 
Declarațiile integrale ale rectorului Universității din București, Mircea Dumitru: 
 
PUBLICITATE 
inRead invented by Teads 

 Această manipulare a studenților și a opiniei publice este absolut iresponsabilă, pentru că UB 
a fost acum criticată public pentru faptul că respectă cadrul legal în domeniul educației, adică 
și legea educației și metodologia admiterii și a înmatriculării studenților. 

 Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să înmatriculăm studenții, iar dacă în timpul 
anului școlar studenții renunță la studii sau sunt exmatriculați noi trebuie să anunțăm, și este 
obligație legală, de 2 ori pe an Ministerul Educației. 

 Există și o platformă statistică care colectează datele cu privire la învățământul superior și 
acolo trebuie să arătăm câte dintre aceste locuri sunt eliberate prin retragerea studenților și 
care sunt banii pe care trebuie să îi trimitem înapoi Ministerului. 

 Nu avem dreptul legal ca în timpul anului universitar să redistribuim locurile respective, 
care rămân libere prin retragerea studenților, la alți studenți sau la alte programe de studiu. 
Deci e foarte clar: înmatricularea studenților se face pe programe de studiu, iar banii care 
sunt alocați de la buget sunt bani alocați pentru un student, nu pentru toți studenții care 
intră în anul respectiv la studii la universitate.  

 Deci dacă un student decide să plece de la un program sau este exmatriculat se pierde 
complet locul acelui student și nu poate fi redistribuit la alte programe, în cadrul aceleiași 
universități.  

 Deci ideea aceasta că noi am returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să le 
redistribuim în timpul anului universitar este o invitație din partea domnului ministru la a 
încălca legea.  

 Este ilegal ca o universitate, în momentul în care a pierdut niște studenți care s-au retras 
sau au fost exmatriculați în timpul anului de studiu, să pună la dispoziție universității locul 
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și banii aferenți locului care să fie redistribuiți. Noi am respectat cadrul legal. Cu alte 
cuvinte, am fost certați ieri în public pentru faptul că am respectat legea. 

 Sunt alte instituții ale statului care pot să facă o cercetare cu privire la folosirea banilor 
publici. 

 Vom transmite plângerea prealabilă, pentru că problema noastră este una de principiu, nu 
una conjuncturală. Vrem să știm care sunt regulile, care este algoritmul de calcul, pe baza 
căror acte normative și, în primul rând, pe baza căror calcule și algoritm de calcul au fost 
alocați acești bani publici.  
 
 
UPDATE Ora 20.00 Ministrul Educației, Valentin Popa, a precizat într-un comunicat de 
presă că ”în baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între 
programele de studii ale unei facultăți sau între facultăți, indiferent de momentul la care 
locurile bugetate se disponibilizează”. 
 
”Decizia redistribuirii locurilor finanțate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii 
inițiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universității, în baza unei 
metodologii/proceduri/decizii interne, așa cum reiese din prevederile Legii Educației 
Naționale nr. 1/2011, art. 205, alin.(9), potrivit căruia „statutul de student cu taxă se 
modifică în condițiile stabilite de senatul universitar””, arată comunicatul Ministerului 
Educației. 

În legătură cu faptul că nu a continuat ierahizarea școlilor doctorale începută de Adrian Curaj: 

 Nu a fost timp, doamnă. Cineva spune în spațiul public că lucrul ăsta se poate face în 2 zile. Îl 
așteptăm înapoi la Minister să facă în 2 zile evaluarea școlilor doctorale. [Nota 
Redacției: referire la analiza publicată de fostul ministru Daniel Funeriu pe G4Media.ro, în 
care acesta a următoarele: “"Nu am avut timp” e o scuză ridicolă: OUG poate fi dată în 2 zile, 
iar clasificarea poate fi făcută în 2 luni."] 

 Sunt câteva sute de școli doctorale în România, metodologia nu e pusă la punct, ARACIS nu a 
transmis care vor fi regulile pe baza cărora să facem această evaluare, Consiliul Național al 
Rectorilor nu a luat o decizie. Lucrurile astea nu se fac în mod pripit, pentru că iată la ce 
rezultate ajungem.  

 Un ministru poate spune: am pixul în mână, acum decid să fac acest lucru. E asta o decizie 
înțeleaptă? Nu. Nu se fac lucrurile de pe o zi pe alta. 

Mediafax 

Agerpres 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/24/men-in-baza-autonomiei-universitare-
realocarea-locurilor-bugetate-este-legala--96874 
Realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii ale unei facultăţi sau între 
facultăţi, în baza autonomiei universitare, indiferent de momentul la care acestea se disponibilizează, 
a informat Ministerul Educaţiei Naţionale, printr-un comunicat de presă transmis marţi. 
 
"În baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii 
ale unei facultăţi sau între facultăţi, indiferent de momentul la care locurile bugetate se 
disponibilizează", a precizat MEN. 
 
Potrivit sursei citate, decizia redistribuirii locurilor finanţate de stat se poate lua prin modificarea 
hotărârii iniţiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universităţii, în baza unei 
metodologii/proceduri/decizii interne, aşa cum reiese din prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, art. 205, alin. (9), potrivit căruia "statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite 

https://www.g4media.ro/universitati-va-acuz.html
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/24/men-in-baza-autonomiei-universitare-realocarea-locurilor-bugetate-este-legala--96874
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/24/men-in-baza-autonomiei-universitare-realocarea-locurilor-bugetate-este-legala--96874


de senatul universitar". 
 
Rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că 
ideea că această instituţie de învăţământ superior a returnat 900 de locuri pentru că "nu a fost 
capabilă" să le redistribuie în timpul anului universitar reprezintă "o invitaţie" din partea ministrului 
Educaţiei "la a încălca legea". 
 
"Această manipulare a studenţilor şi a opiniei publice este absolut iresponsabilă pentru că 
Universitatea din Bucureşti a fost acum criticată public pentru faptul că respectă cadrul legal în 
educaţie. (...) Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să înmatriculăm studenţii. Dacă în timpul 
anului universitar renunţă la studii sau sunt exmatriculaţi, noi trebuie să anunţăm şi este obligaţie 
legală să anunţăm de două ori pe an Ministerul Educaţiei şi există şi o platformă statistică care 
colectează date cu privire la învăţământul superior şi acolo trebuie să arătăm câte din acest locuri 
sunt eliberate prin retragerea studenţilor şi care sunt banii pe care trebuie să îi trimitem înapoi 
ministerului. Nu avem dreptul legal ca în timpul anului universitar să redistribuim locurile respective 
care rămân vacante, rămân libere prin retragerea studenţilor, la alţi studenţi sau la alte programe de 
studii", a explicat Mircea Dumitru. 
 
El a adăugat că înmatricularea studenţilor se face pe programe de studii, iar de la buget sunt alocaţi 
bani pentru un student, nu pentru toţi studenţii care intră în anul respectiv la studii universitare. 
 
"Dacă un student decide să plece de la un program sau este exmatriculat se pierde complet locul 
acelui student şi nu poate fi redistribuit la alte programe în aceleaşi universităţi. Ideea că noi am 
returnat 900 de locuri pentru că nu am fost capabili să redistribuim în timpul anului universitar este o 
invitaţie din partea domnului ministru la a încălca legea", a susţinut Dumitru. AGERPRES/(AS,A - 
autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu) 
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