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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind repartizarea cifrei de școlarizare la programele de studii universitare  

de licență, master și doctorat pentru anul universitar 2018 – 2019 

 

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 este propusă în temeiul art. 222, alin. (1) 
din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de 
obiectivele asumate în cadrul strategiilor naționale și europene, inclusiv Strategia națională pentru 
învățământ terțiar 2015-2020, Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020, Strategia națională 
de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 - 2020, Strategia educației și formării profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020, Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020, Strategia 
Europa 2020. 

Având în vedere: 

 Hotărârea de Guvern nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-
2019;  

 domeniile prioritare de dezvoltare ale României, așa cum sunt ele definite în Strategia Națională 
de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 929 din 
21 octombrie 2014; 

  prevederile art. 205 alin. (6) din Legea Educației Naționale cu modificările și completările 
ulterioare, prin care este statuat faptul că absolvenţi, cu diploma de bacalaureat, ai liceelor 
situate în mediul rural pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii; 

 programele de studii universitare care asigură formarea cadrelor didactice pentru specializările 
din domeniul preuniversitar în care universitățile au identificat neacoperirea cererii de forță de 
muncă, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 
2015 – 2020, cu modificările și completările ulterioare,  

 În baza analizei  

 cifrelor de școlarizare și a evoluției studenților în perioada 2010-2017 în cadrul universităților; 
 situației studenților doctoranzi înmatriculați  pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat (forma 

de învățământ IF și IFR;  cu și fără bursă), respectiv a absolvenților de studii doctorale, pentru 
perioada 2010 – 2017, 

 Se repartizează preliminar numărul de locuri / granturi pentru studii universitare de licență și 
master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat 
organizate la forma de învățământ cu frecvență și învățământ fără frecvență, finanțate de la bugetul de 
stat în anul universitar 2018 – 2019, conform machetei de mai jos: 
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Numărul de locuri/ granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetăţeni români și cetăţeni ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Locuri  repartizate 

statistic 
rromi 

Domenii prioritare de 

dezvoltare ale României
 1

 

Absolvenți de licee 

situate in mediul rural 
2
 

Locuri destinate 

formării cadrelor 

didactice 
3
 

TOTAL 

      

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Locuri  repartizate statistic rromi 
Domenii prioritare de dezvoltare ale 

României
 1

 
TOTAL 

    

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Locuri repartizate 

statistic 
rromi 

Domenii prioritare de 

dezvoltare ale României
 1

 
TOTAL 

Din care: 

IF, 

cu bursă 

IF, 

fără bursă 

IFR, 

fără bursă 

       

 
1
 Aceste locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, sunt repartizate în plus față de cele alocate în 

anul 2017 acelor programe de studiu care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României, așa cum sunt 
ele definite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020. In termen de 10 zile după 
aprobarea de către Consiliul de administrație a locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate pentru 
admiterea în anul universitar 2018 - 2019, universitățile au obligația transmiterii către Ministerul Educației 
Naționale a repartizării acestor locuri pe programe de studiu,  cu demonstrarea creșterii numărului de locuri 
finanțate de la bugetul de stat față de admiterea pentru anul universitar 2017-2018, la respectivele programe 
de studiu. 
2
 Locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenților cu diploma de 

bacalaureat proveniți de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa: 
„https://www.edu.ro/studii-licenta”. Locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat repartizate, 
rămase neocupate după sesiunea septembrie 2018 se vor raporta către Ministerul Educației Naționale până la 
data de 15 septembrie 2018, în vederea redistribuirii acestora în sistem. Toate instituțiile de învățământ 
superior au obligația transmiterii până la data de 15.09.2018 a listelor nominale cu candidații înmatriculați pe 
locurile dedicate absolvenților de licee situate în mediul rural, cu specificarea liceului din care aceștia provin. 
3
 Aceste locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat sunt repartizate în plus față de cele alocate în 

anul 2017, acelor programe de studiu care asigură formarea cadrelor didactice pentru specializările din 

domeniul preuniversitar în care universitățile au identificat neacoperirea cererii de forță de muncă. In termen de 

10 zile după aprobarea de către Consiliul de administrație a locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate 

pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019, universitățile au obligația transmiterii către Ministerul 

Educației Naționale a repartizării acestor locuri pe programe de studiu, cu demonstrarea creșterii numărului de 

locuri bugetate față de admiterea pentru anul universitar 2017-2018, la respectivele programe de studiu. 

 
 Așa cum este fundamentat, menționăm că pentru anul universitar 2018 – 2019, Ministerul 
Educației Naționale alocă distinct un număr de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, 
special cu următoarele destinații: rromi, domenii prioritare de dezvoltare ale României, absolvenți ai 
liceelor situate în mediul rural și locuri destinate formării inițiale a viitoarelor cadre didactice, astfel: 

(1) locurile pentru rromi sunt în concordanță cu solicitările universităților; 
(2) locurile pentru domeniile prioritare se bazează pe raportarea la data de 1 ianuarie 2018,  fiind în 

directă corelație cu numărul de studenți bugetați la programe de studii existente în cadrul 
domeniilor prioritare de dezvoltare ale României; 
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(3) locurile pentru absolvenți cu bacalaureat ai liceelor situate în mediul rural sunt distribuite în 
scopul asigurării egalității de șanse în domeniile de studii universitare; 

(4) locurile destinate formării inițiale a viitoarelor cadre didactice au ca suport raportarea la data de 
1 ianuarie 2018 și sunt în dependență cu numărul de studenți bugetați la nivelul programelor de 
studii universitare de licență care asigură formarea cadrelor didactice pentru specializările din 
domeniul preuniversitar în care universitățile au identificat neacoperirea cererii de forță de 
muncă. 

 
 De asemenea, repartizarea locurilor la programele de studii de master se va realiza în baza 
raportului dintre numărul de locuri la nivel național, destinate programelor de studii tip master (alocate 
conform Hotărârea de Guvern nr. 131/2018) si numărul de locuri la nivel național, destinate 
programelor de studii tip licență (alocate conform Hotărârea de Guvern nr. 131/2018). La nivelul 
universităților alocarea  locurilor la masterat va avea loc într-o plajă de variație de maxim ± 0,25 față de 
raportul menționat, dar numărul de locuri distribuite la programele de masterat nu va depăși numărul 
de locuri distribuite la programele de licență. 
 

 Ministerul Educației Naționale poate constitui o rezervă pentru cele trei cicluri de studii – 
licență, master, doctorat - în contextul unor situații speciale, precum:  

 existența de medii egale obţinute și criterii identice de departajare a candidaţilor pentru ultimul 
loc la admitere; 

 solicitări de suplimentare a locurilor pentru absolvenți cu bacalaureat ai liceelor situate în 
mediul rural; 

 suplimentarea în limita a 10% din capacitatea de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru 
programul de studii solicitat - destinat şcolarizării cetăţenilor europeni şi din state terţe sau 
pentru mobilităţi academice ale studenţilor în baza acordurilor guvernamentale, universitare 
sau unor programe speciale aprobate, în condiţiile legii; 

 asigurarea granturilor de studii tip burse pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini 
(propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului 
român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat și Ministerului Educației Naționale); 

 oferirea de burse de studiu, de către universitățile românești, susținând in acest fel interesele 
României in planul obiectivelor majore de politica externă. 

 În cazul acestor rezerve constituite la nivelul MEN, după acoperirea solicitărilor menționate, 
locurile rămase se vor redistribui în sistem, conform criteriilor menționate anterior. 

  

Pentru învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate 
naţională, cifrele anuale de şcolarizare, se stabilesc, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii şi alte instituţii 
cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale, potrivit specificului 
fiecărei arme, specializări, nivel şi formă de organizare a învăţământului, în condiţiile legii. 

Pentru anul universitar 2018-2019, instituțiile de învățământ superior militar beneficiază de un 
număr de 1201 locuri finanțate de la bugetul de stat pentru ciclul universitar de licență, 373 locuri 
finanțate de la bugetul de stat pentru învățământul universitar de master, respectiv 36 locuri finanțate 
de la bugetul de stat pentru ciclul universitar de doctorat. 

 
 

Director General, 

 

Director, 

 

Director, 

 

Daniela Vasilica BURGHILĂ Elena Janina VÎLCEA Ion CIUCĂ 

 


