Comunicat de presă

Senatul Universităţii din Bucureşti solicită anularea imediată a
repartizării cifrei de şcolarizare 2018-2019
Comunitatea universitară a UB intră de mâine în grevă japoneză

Senatul Universităţii din Bucureşti, reunit astăzi, 18 aprilie 2018, a votat, în unanimitate, o
declaraţie de poziţie referitoare la decizia Ministerului Educaţiei Naţionale privind alocarea
cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019.
Prin aceasta, Senatul Universităţii din Bucureşti atrage atenţia că „Ministerul Educației
Naționale nu a prezentat niciun fel de criterii obiective de repartizare a cifrei de școlarizare
către universități și, mai mult, a înlocuit în mod abuziv membrii CNSPIS, consiliu care, la
solicitarea Ministerului, a elaborat o propunere echilibrată de metodologie de alocare a
cifrei de școlarizare, propunere care a fost în consultare publică în decembrie 2017 –
ianuarie 2018 ”
Mai mult, Senatul UB consideră că „afirmația ministrului Educației Naţionale potrivit căreia
Universitatea din București nu trebuia să primească de la ARACIS grad ridicat de încredere
a afectat grav demnitatea comunității universitare vizate. Ne așteptăm ca domnul ministru să
facă un gest de onoare, cerându-și public scuze celor pe care i-a jignit.”
Senatul Universităţii din Bucureşti solicită Ministerului Educaţiei Naţionale 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.

Declaraţia completă aprobată de membrii Senatului Universităţii din Bucureşti este
disponibilă aici.
Precizăm că Senatul UB a votat, în unanimitate, susţinerea iniţiativei comunităţii
universitare a UB de a intra în grevă japoneză, începând de mâine, 19 aprilie 2018.

Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi vineri, 20 aprilie 2018, la o conferinţă de presă în
cadrul căreia conducerea Universităţii din Bucureşti va face declaraţii referitoare la situaţia
fără precedent în care se găseşte UB, precum şi la acţiunile care vor fi întreprinse în cazul

nerezolvării rapide a solicitărilor adresate. Printre acestea, este vorba inclusiv de iniţierea
dialogului instituţional cu forurile internaţionale.

Conferinţa de presă va avea loc începând cu ora 14:00, în sala „Petre Antonescu” din cadrul
Palatului Facultăţii de Drept (Bvd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46).
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