
 

 

Amendamentele ANOSR referitoare la Metodologiile de 

repartizare a alocațiilor bugetare pentru anul 2020 privind finanțarea 

învățământului superior 

 
Nr. 

crt. 
Metodologie Articol Forma inițială Forma propusă Justificare 

1. 

Metodologia de 

alocare şi utilizare a 

fondului pentru 

dezvoltarea 

instituţională (FDI) 

Art. 2 - 

Între alineatele (3) și (4) se 

adaugă un nou alineat, 

alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

„(4) Proiectele de dezvoltare 

instituțională ce urmează a fi 

transmise către CNFIS se 

aprobă de Consiliul de 

administrație al unității de 

învățământ superior, după 

consultarea reprezentanților 

studenților.” 

Se procedează la 

renumerotarea 

alineatelor. 

Proiectele elaborate de universități ar trebui 

să se sprijine pe o largă susținere, nefiind 

doar responsabilitatea unor persoane din 

conducerea administrativă să le propună. În 

fapt, constatăm că nu există restrângeri 

formale în privința modului de a legitima 

susținerea unor proiecte, atât printr-un vot 

într-un organ administrativ/ de conducere, 

cât și printr-o minimă procedură (cu rol cel 

puțin consultativ și de opozabilitate) care să 

angreneze în mod obligatoriu studenții. 

În acest sens, o prevedere imperativă în ordin 

ar fi esențială, iar din punctul de vedere  al  

atribuțiilor  legale  ce-i  revin, 

Consiliului de administrație ar trebui să-i 

revină în atribuții o asemenea aprobare. De 

altfel, raportat la principiile învățământului 



 

 

superior, înscrise în LEN, nu ar trebui să existe 

vreo opoziție contra introducerii procedurii 

formale descrise. 

2. 

Metodologia de 

alocare şi utilizare a 

FDI 

Art. 3 - 

La articolul 3 se introduce un 

nou alineat, alineatul (2), cu 

următorul cuprins: 

„Cheltuielile de personal (CP) 

pentru echipa de 

management din cadrul 

proiectului înaintat nu pot 

depăși 20% din totalul 

fondurilor propuse spre 

bugetare.” 

Nu considerăm a fi oportună utilizarea unei 

proporții considerabile a sumelor alocate 

finanțării proiectului pe cheltuieli de personal 

pentru echipa de management, nefiind 

acesta scopul principal al FDI, ci susținerea 

implementării proiectului în sine. În acest 

sens, susținem introducerea unui prag de 

minimum 20% din totalul fondurilor propuse 

spre bugetare pentru a acoperi cheltuielile de 

personal pentru echipa de management, 

care să limiteze aceste cheltuieli de a deveni 

majoritare. 

3.  

Metodologia de 

alocare şi utilizare a 

FDI 

Art. 7 

Instituțiile de învățământ 

superior de stat cărora li se 

repartizează fonduri pentru 

dezvoltare instituțională vor 

transmite către CNFIS, la 

finalizarea fiecărui proiect, 

un raport final și vor publica 

pe site-urile proprii rapoarte 

de implementare a 

proiectelor finanțate. 

Instituțiile de învățământ 

superior de stat cărora li se 

repartizează fonduri pentru 

dezvoltare instituțională vor 

transmite către CNFIS, la 

finalizarea fiecărui proiect, 

un raport final și vor publica 

pe site-urile proprii rapoarte 

de implementare a 

proiectelor finanțate în 

Introducerea termenului de publicarea a 

rapoartelor implementării proiectelor 

finanțate prin FDI pe site-ul propriu ar 

responsabiliza universitățile cu privire la  

transparentizarea cheltuirii banilor proveniți 

din FDI. 



 

 

termen de 3 luni de la 

finalizarea proiectului 

derulat. 

4. 

Metodologia de 

alocare şi utilizare a 

FDI 

Art. 7  - 

La articolul 7 se introduce un 

nou alineat, alineatul (2), cu 

următorul cuprins: 

„În cazul în care instituția de 

învățământ superior de stat 

nu a transmis către CNFIS 

rapoartele de implementare 

a proiectelor finanțate în 

anul 2019, aceasta se declară 

neeligibilă pentru competiția 

curentă de proiecte de 

dezvoltare instituțională.” 

Introducerea obligativității transmiterii către 

CNFIS e ineficientă în lipsa unor măsuri 

ulterioare încălcării acestor prevederi.  

5.  

Metodologia de 

alocare şi utilizare a 

FDI 

Art. 8 

alin. (3) 

(3) Pentru anul 2020 fondul 

pentru dezvoltarea 

instituțională se alocă în 

baza unei singure competiții 

de proiecte de dezvoltare 

instituțională. 

Se elimină. 

Conform articolului 6 din prezenta 

metodologie, „În cazul în care fondul pentru 

dezvoltarea instituțională nu a fost alocat în 

întregime la prima rundă de aplicații, MEN 

poate decide, la propunerea CNFIS, 

organizarea în decursul aceluiași an a unei a 

doua competiții de proiecte de dezvoltare 

instituțională.”. Astfel, prin introducerea art. 

8, alin. (3), se anulează aplicabilitatea 

articolului 6. Considerăm a fi oportună 



 

 

posibilitatea de a organiza o a doua 

competiție de proiecte de dezvoltare 

instituțională, la propunerea CNFIS, pentru a 

acorda universităților încă o șansă de 

accesare a acestui fond.  

6. 

Cadrul de utilizare 

a fondului pentru 

situații speciale 

(FSS) care nu pot fi 

integrate în 

formula de 

finanţare a 

instituţiilor de 

învăţământ 

superior de stat 

pentru anul 2020 

Art. 1 

alin. (2) 

Cuantumul procentual al FSS 

se stabileşte prin 

metodologia de alocare a 

fondurilor bugetare pentru 

finanţarea de bază şi 

finanţarea suplimentară a 

instituţiilor de învăţământ 

superior de stat din 

România, aprobată anual 

prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. 

Cuantumul procentual al FSS 

se stabileşte prin 

metodologia de alocare a 

fondurilor bugetare pentru 

finanţarea de bază şi 

finanţarea suplimentară a 

instituţiilor de învăţământ 

superior de stat din 

România, aprobată anual 

prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale și 

cercetării. 

În conformitate cu structura actualizată a 

Guvernului României. 

7. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 

Art. 2 

alin. (1) 

FSS este la dispoziţia 

ministrului educaţiei 

naţionale şi se repartizează 

instituţiilor de învăţământ 

superior de stat care solicită 

sprijin pentru finanţarea 

situaţiilor speciale care 

presupun cheltuieli urgente 

FSS este la dispoziţia 

ministrului educaţiei 

naţionale și cercetării şi se 

repartizează instituţiilor de 

învăţământ superior de stat 

care solicită sprijin pentru 

finanţarea situaţiilor speciale 

care presupun cheltuieli 

În conformitate cu structura actualizată a 

Guvernului României. 



 

 

sau neprevăzute, apărute în 

timpul exerciţiului bugetar şi 

care nu au fost cuprinse în 

bugetul iniţial. 

urgente sau neprevăzute, 

apărute în timpul exerciţiului 

bugetar şi care nu au fost 

cuprinse în bugetul iniţial. 

8. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 

Art. 2, 

alin. (3), 

lit. f) 

f) asigurarea derulării 

activităţii curente a 

instituţiilor de învăţământ 

superior, în condiţiile în care 

veniturile nu mai pot acoperi 

costurile necesare, ca 

urmare a unui management 

defectuos care afectează 

desfăşurarea procesului 

didactic. Alocarea fondurilor 

se face pentru o perioadă 

limitată la maximum 6 luni în 

2 ani bugetari. Acest proces 

este condiţionat de 

implementarea unui 

program de 

restructurare/plan de 

măsuri, asumat de senatul 

universităţii şi aprobat de 

MEC, cu avizul prealabil al 

Consiliului Naţional pentru 

f) asigurarea derulării 

activității curente a 

instituțiilor de învățământ 

superior, în condițiile în care 

veniturile nu mai pot acoperi 

costurile necesare, ca 

urmare a unui management 

defectuos care afectează 

desfășurarea procesului 

didactic. Alocarea fondurilor 

se face pentru o perioadă 

limitată la maximum 6 luni în 

2 ani bugetari. Acest proces 

este condiționat de 

implementarea unui 

program de 

restructurare/plan de 

măsuri, asumat de senatul 

universității și aprobat de 

MEC, cu avizul prealabil al 

Consiliului Național pentru 

Prin admiterea faptului că sursa problemei 

este reprezentată de managementul 

defectuos, universitățile sunt obligate prin 

lege să îi sancționeze pe cei responsabili de 

cauza situației de natură să determine 

universitatea să solicite ajutor MEC. Nu 

considerăm corectă o atitudine indiferentă a 

instituțiilor de învățământ superior asupra 

utilizării banilor publici ca acestea să 

autodeclare un management defectuos, prin 

cererea de sprijin, dar fără a lua măsuri 

anterioare spre ameliorarea acestuia. Sub 

acest raționament, considerăm a fi 

întemeiată necesitatea dovedirii constituirii 

unei comisii de disciplină drept condiție 

premergătoare depunerii cererii de sprijin și 

sancționarea managementului deficitar. 



 

 

Finanţarea Învăţământului 

Superior; 

Finanțarea Învățământului 

Superior și de dovada 

deferirii cazului către comisia 

de disciplină a universității; 

9. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 

Art. 2, 

alin. (3), 

lit. g) 

g) asigurarea, în timpul 

exercițiului financiar, a 

finanțării acelor cheltuieli cu 

caracter neprevăzut și de 

urgență care nu au fost 

cuprinse în bugetul inițial, 

inclusiv a celor ocazionate 

de contractarea unor 

proiecte de cercetare; 

Se elimină. 

Fără a fi o situație neprevăzută/ urgentă, 

necuprinsă în bugetul inițial, nu se poate 

acorda o finanțare din FSS, deoarece excede 

cadrul delimitat prin rațiunea fondului, cum 

de altfel prevede art. 2, alin. (2). De aceea, nu 

considerăm necesară reiterarea acestui fapt 

prin art. 2, alin. (3), lit. g). Totodată, prin 

inconsistența și inexactitatea prevederilor 

stipulate la litera g), se poate ajunge la 

situația în care orice cheltuieli ar putea fi 

încadrate la acest punct și, drept urmare, la o 

utilizare deficitară a acestui fond, contrară 

destinației sale. 

10. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 

Art. 3, 

alin. (1), 

lit. a) 

a) universitățile transmit o 

cerere MEC prin care solicită 

finanțare din FSS, în care se 

precizează tipul de sprijin 

solicitat [conform art. 2 alin. 

(3) lit. a)-k)], cu justificarea şi 

estimarea/fundamentarea 

sumei solicitate, precum şi 

a) universitățile transmit o 

cerere MEC prin care solicită 

finanțare din FSS, în care se 

precizează tipul de sprijin 

solicitat (conform art. 2 alin. 

(3) lit. a-h), cu justificarea și 

estimarea/ fundamentarea 

sumei solicitate, motivarea 

Considerăm a fi la fel de important și relevant 

pentru alocarea finanțării din FSS, ca 

universitățile să justifice caracterul 

neprevăzut care determină necesitatea de a 

solicita suma aferentă, acest aspect ar trebui 

să constituie principalul scop al fondului 

menționat, ci nu doar aspectele cuprinse în 

Art. 3, alin. (1), lit. a) din forma actuală. 



 

 

informații despre sumele 

primite în ultimii doi ani 

financiari, după caz; 

caracterului neprevăzut 

precum și informații despre 

sumele primite în ultimii doi 

ani financiar, după caz; 

11. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 

Art. 3, 

alin. (1), 

lit. b) 

b) Direcția generală 

învățământ universitar, prin 

Direcția guvernanța 

instituțiilor de învățământ 

superior, analizează cererea, 

conform criteriilor de 

acordare a finanțării din FSS 

stabilite prin prezentul ordin 

și cu prioritățile strategice 

fixate prin Programul de 

guvernare, și propune 

aprobarea sau neaprobarea 

cererii; 

b) Direcția generală 

învățământ universitar, prin 

Direcția guvernanța 

instituțiilor de învățământ 

superior, analizează cererea, 

conform criteriilor de 

acordare a finanțării din FSS 

stabilite prin prezentul ordin 

și cu prioritățile strategice 

fixate prin Programul de 

guvernare proprii MEC, și 

propune aprobarea sau 

neaprobarea cererii. 

Situațiile neprevăzute, prin caracterul lor, nu 

pot fi corelate cu prioritățile strategice fixate 

prin programul de guvernare, care urmărește 

o dezvoltare etapizată, orientată spre un 

obiectiv, acestea presupunând acoperirea 

unor cheltuieli pentru anumite situații de 

strictă necesitate. Totuși, în sensul păstrării 

ideii de priorități, susținem că trebuie avute 

în vedere prioritățile proprii MEC. 

12. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 

Art. 3 

alin. (1) 

lit. c) 

c) ministrul educației 

naționale aprobă/respinge 

cererea. 

c) ministrul educației 

naționale și cercetării 

aprobă/respinge cererea. 

În conformitate cu structura actualizată a 

Guvernului României. 

13. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 
Art. 4 

Instituțiile de învățământ 

superior de stat cărora li se 

repartizează pe baza 

contractului instituțional de 

finanțare fonduri pentru 

Instituțiile de învățământ 

superior de stat cărora li se 

repartizează pe baza 

contractului instituțional de 

finanțare fonduri pentru 

Pentru a crește nivelul transparenței utilizării 

banilor publici, este de interes ca 

universitățile să publice atât situațiile de 

urgență pentru care au fost alocate sumele 



 

 

situațiile speciale, la 

solicitarea acestora, vor 

depune la finele anului 

financiar, la Direcția generală 

învățământ universitar, o 

situație justificativă privind 

utilizarea acestor fonduri. 

situațiile speciale, la 

solicitarea acestora, vor 

depune la finele anului 

financiar, atât la Direcția 

generală învățământ 

universitar, cât și pe site-ul 

propriu, o situație 

justificativă privind utilizarea 

acestor fonduri. 

din FSS cât și modul în care au fost cheltuiți 

banii alocați în acest sens. 

14. 
Cadrul de utilizare 

a FSS 
Art. 5 - 

După alineatul (3) se adaugă 

un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul cuprins: 

„Anual, MEC publică pe site-

ul propriu un raport cu 

privire la utilizarea FSS 

pentru anul financiar 

anterior, cu indicarea 

solicitărilor acceptate, 

precum și cele respinse.” 

Pentru a încuraja și susține transparența 

instituțională, considerăm a fi de interes 

public să se cunoască în ce cuantum și din ce 

cauze solicită universitățile fonduri prin FSS, 

inclusiv cele respinse. De altfel, este singurul 

mecanism prin care se poate evalua, printr-o 

analiză comparativă, caracterul obiectiv al 

prioritizărilor făcute de MEC. 

 


