
ORDIN nr. 3998 din 5 mai 2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a 
fondurilor bugetare pentru finan ţarea de bază şi finan ţarea suplimentar ă a 
institu ţiilor de înv ăţământ superior de stat din România pentru anul 2012  
Luând în considerare Adresa nr. 2.801 din 22 martie 2012, înregistrată la Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu nr. 35.170 din 26 martie 2012, prin care 
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior propune Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, spre aprobare, Metodologia de alocare a 
fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012, 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
În temeiul art. 193 alin. (10), art. 197, art. 219 alin. (2) şi art. 223 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului  emite prezentul ordin. 

Art. 1  
Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi 
finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru 
anul 2012, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2  
Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea 
datelor transmise. 

Art. 3  
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior îşi asumă răspunderea 
pentru corectitudinea calculelor efectuate privind anexa şi notifică Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului eventualele neconcordanţe sesizate. 

Art. 4  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Consiliul Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind 
orice neconcordanţe sesizate în datele raportate. 

Art. 5  
Direcţia generală învăţământ superior prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, 
Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane din Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi instituţiile de învăţământ superior de 
stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 6  
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****-Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
Cătălin Ovidiu Baba  

ANEXĂ: 
METODOLOGIE de alocare a fondurilor bugetare pentru  finan ţarea de bază şi 
finan ţarea suplimentar ă a institu ţiilor de înv ăţământ superior de stat din România 
pentru anul 2012  
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 9 mai 2012 


