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Propunere de modificare legislativă referitoare la stabilirea cifrelor de
şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocate instituţiilor de
învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii a tinerilor din
Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România şi a
românilor de pretutindeni pe criterii obiective

1. Descrierea situaţiei actuale:
Anual, Ministrul Educaţiei Naţionale emite un ordin prin care stabileşte cifrele
de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocate instituţiilor de învăţământ
superior de stat în vederea admiterii la studii a tinerilor din Republica Moldova care
au diplomă de stat obţinută în România şi a românilor de pretutindeni. La
fundamentarea stabilirii cifrei de şcolarizare pentru cele două categorii de studenţi,
actul normativ menţionează că are la bază propunerile înaintate de conducerile
universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri. Din
repartizarea locurilor stabilite prin Ordinul mai sus menţionat, mai reiese un criteriu, şi
anume acela al universităţilor de stat care nu reuşesc să-şi ocupe locurile cu
strudenţi români, nefiind căutate pe piaţa universitară.
De exemplu, Universităţii din Bucureşti i s-a alocat o cifră de şcolarizare de
4400 de locuri plus 10 de locuri pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă
de bacalaureat obţinută în Romania, din care niciunul cu bursă şi 70 pentru românii
de pretutindeni, din care 14 cu bursă, iar Universităţii Vasile Alecsandri din Bacau
525 de locuri, 25 de locuri pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obţinută în Romania din care toate cu bursă şi pentru românii de
pretutindeni 125 de locuri din care 105 bugetate. Mai mult, facultăţilor de medicină
care sunt foarte apreciate, li s-au alocat un număr infim de locuri în comparaţie cu
cererea: Universităţii Carol Davila din Bucureşti i s-au alocat 2 locuri fără bursă
pentru tinerii din Republica Moldova şi 30 pentru românii de pretutindeni din care 2
locuri bugetate, Universităţii Iulia Haţeganu din Cluj-Napoca 1 loc fără bursă pentru
tinerii din Republica Moldova şi 5 locuri pentru tinerii de pretutindeni.

Repartizarea locurilor pe aceste criterii prezintă riscul ca ele să rămână
neocupate din lipsă de interes iar statul să nu-şi atingă obiectivul propus, şi anume:
• şcolarizarea unor tineri din Republica Moldova şi a unor români de
pretutindeni.
Schimbări preconizate:
Prin introducerea şi altor criterii cum ar fi: numărul de cereri pentru un anumit
program de studii universitar de licenţă şi numărul de cereri pentru un anume centru
universitar, alocarea acestor locuri s-ar face mai obiectiv, ţinând cont de nevoile
grupului ţintă căruia i se adresează nu doar de interesul unei anume universităţi
pentru ocuparea locurilor cu studenţi români de pretutindeni sau a tinerilor din
Republica Moldova. Astfel, s-ar constata ocuparea în totalitate a acestor locuri
alocate anumitor categorii de cetăţeni, fără ca universităţile care le-au primit să
rămână cu acestea neocupate, din lipsă de interes.
Impactul socio-economic : Nu e cazul
Impactul financiar: Nu e cazul
Modificări legislative:
Modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului delegat
pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2014-2015
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