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Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul	 nr.	 3129/2019	 privind	 aprobarea	 Metodologiei	 de	 alocare	 și

utilizare	 a	 fondului	 pentru	 dezvoltarea	 instituțională	 a	 instituțiilor	 de

ın̂vățământ	superior	de	stat

În vigoare de la 15 februarie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 15 februarie 2019. Formă aplicabilă la 19 februarie 2019.

Luând în considerare Adresa nr. 2.932 din 28 noiembrie 2018 a Consiliului Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior, înregistrată la Ministerul Educației Naționale cu nr. 591 GP din 4 decembrie 2018,
în temeiul art. 197 lit. b), art. 219 alin. (1), art. 222 și al art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Se aprobă Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a
instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației
Naționale, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ
superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr.
3.094/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea
instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 181 din 27 februarie 2018.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale, 

Ecaterina Andronescu

București, 5 februarie 2019.
Nr. 3.129.

ANEXĂ
METODOLOGIE 

de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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