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Consiliul Național al Rectorilor s-a întrunit la Universitatea POLITEHNICA din 
Bucureşti, la data de 16 ianuarie 2015. La reuniune a participat ministrul educației și cercetării 
științifice, domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, care a deținut funcția de președinte al CNR în 
perioada 2013-2014, fiind prezenţi 73 de rectori sau reprezentanți împuterniciți ai universităţilor 
publice şi private acreditate, membre ale CNR (din totalul de 90).  

De asemenea, au participat secretarul de stat pentru învăţământ superior, domnul Gigel 
Paraschiv, domnul Tudor Prisecaru, președintele Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică 
și Inovare, domnul Iordan Petrescu, președintele Agenției Române pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS), domnul Anton Hadăr, președintele Federației Naționale 
Sindicale Alma Mater, doamna Ella Ștefan, directorul Organismului Intermediar pentru 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (MECS), precum și 
reprezentanți ai Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior CNFIS și ai 
celor trei federaţii studenţeşti reprezentative la nivel naţional: Alianţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România, Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi Uniunea Studenţilor 
din România, creându-se astfel toate premizele necesare unui dialog real, între toți actorii 
implicați în sistemul de învățământ superior din România.  

Pe agenda reuniunii au figurat cele mai importante teme de actualitate din învăţământul 
superior: metodologia de abilitare, metodologia de finanţare, codul studiilor universitare de 
doctorat, asigurarea calității în învăţământul superior, metodologia de alegeri în universităţi 
2015-2016, dar şi chestiuni referitoare la asigurarea cadrului legal de funcţionare a CNR.  

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a făcut o scurtă trecere în revistă a celor mai importante 
rezultate ale activității CNR, în perioada iulie 2013-ianuarie 2015, cum ar fi: semnarea Acordului 
asupra unor măsuri în domeniul educației, semnarea Protocolului de colaborare cu Ministerul 
Fondurilor Europene, organizarea unui număr de 12 reuniuni ale membrilor CNR, în cadrul 
cărora au fost discutate aspecte importante de actualitate care privesc învăţământul superior, 
starea financiară consolidată a CNR etc. În același timp, a adresat mulțumiri tuturor 
reprezentanților universităților pentru întreg suportul acordat și a transmis participanţilor la 
reuniune întreaga disponibilitate de dialog asupra oricăror aspecte care vizează dezvoltarea 
învăţământului superior și consolidarea prestigiului universităților românești.  

In urma solicitarii domnului Sorin Mihai Cimpeanu de suspendare din functia de 
Presedinte al CNR, pe baza prevederilor Statutului, Biroul Permanent al CNR a decis in 
unanimitate ca domnul conf. dr. Razvan Teodorescu - rector interimar al USAMV Bucuresti sa 
asigure conducerea CNR pe perioada suspendarii domnului |Sorin Cimpeanu. In cadrul aceleiasi 
reuniuni s-a decis constituirea în cadrul CNR a 3 grupuri de lucru: un grup a cărui activitate să 
vizeze asigurarea unui suport general pentru pregătirea celor mai importante măsuri din 
domeniul învăţământului superior, un grup dedicat cooperării cu Ministerul Fondurilor 



Europene, precum și un grup de lucru care să sprijine CNFIS în finalizarea propunerii cu privire 
la metodologia de alocare a finanțării instituțiilor de învăţământ superior de stat. A fost agreată, 
de asemenea, constituirea unui Consiliu Consultativ pentru Învăţământul Superior, care să 
cuprindă  reprezentanți ai MECS, ai celor 3 asociații studențești, ai Federației Naționale 
Sindicale Alma Mater și ai angajatorilor.  

În aceeași reuniune, rectorii sau reprezentanții împuterniciți ai acestora au apreciat, cu o 
largă majoritate, necesitatea și oportunitatea măsurilor adoptate prin OUG nr.94/2014, în forma 
lor finală. Precizăm că, anterior adoptării, principalele prevederi ale OUG au fost transmise, prin 
e-mail, către toate universitățile, membrii Biroului Permanent al CNR exprimându-și acordul in 
acest sens. 

A fost, de asemenea, validată propunerea de modificare a Instrucțiunii, a anexelor la 
instructiune si a Manualului Action Web, documente lansate în consultare de către Autoritatea de 
Management POS DRU, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, la data 7.01.2015. 

La final, președintele interimar al CNR, dl. Conf.dr.Razvan Teodorescu, a mulțumit 
participanților pentru contribuția la lucrările întrunirii și i-a asigurat că, așa cum s-a întâmplat și 
până în prezent, orice decizie privind poziția CNR în ceea ce privește acte normative, politici și 
strategii în domeniul învăţământului superior sau orice alte elemente de interes, se va lua pe baza  
consultării, conform Statutului. 
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