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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN

din Romdnia pentru anul 2013

Luand in considerare Adresa nr 407 din 18 februarie 2013, inregistratd la Ministerului Educatiei Nationale cu nr. g..lgOMD
din 19 februarie 2013' prin care Consiliul National pentru Finantarea invatdmantului Superior propune Ministerului Educaliej
Nalionale, spre aprobare, Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanlarea de bazd gifinantarea suplimentare bazate
pe excelen,td a instituliilor de invetdmant superior de stat din Romania pentru anul 2013.

intemeiul art. 193 alin. (10), art. 197, art. 219 alin. (2.)gi ad.223 din Legea educatiei nationale nr. 112011. cu modificerile
gi completerile ulterioare,

in temei!l Hotirdrii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educaliei Na,tionale, cu
modiflcdrile si comoletdrile ulterioare,

ministrul educaliei nationale gi ministrul delegat pentru invilimint superior, cercetare gtiinlifica si dezvoltare
tehnologica emit prezentul ordin.

Art. '1. 
- Se aprobd Metodologia de alocare a fondurilor

bugetare pentru flnanlarea de bazd si finantarea Suplimentare
bazate pe excelenla a institu!iilor de invdtdrnant superior de stat
din RomAnia pentru anul 2013, prevezute in anexa care face
parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Instituliile de invetdmanl superior de stat isi asumd
raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.

Art. 3. - Consiliul National pentru Finantarea lnvetemantului
Superior igi asume rdspunderea pentru corectitudinea calculelor
efectuate conform anexei gi notificd lvlinisterului Educatiei
Nationale pentru eventualele neconcordante sesizate.

Art.4. - Ministerul Educatiei Nalionale gi Consiliul National
pentru Finantarea invetamantului'superior notificd, verificd

privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de bazd
gi finantarea suplimentari bazatd pe excelenli a institutiilor de invitimant superior de stat

si/sau controleaze institulille de invdtemant superior de stat
privind orice-neconcordante sesizate in datele raportate.

Art. 5. - In anul 2013, l\4inisterul Educatiei Naiionale aprobd
deschiderile de credite lunare. pe intreg parcursul anului. prin
exceplie, in anul 2013 se pot aproba sume in avans, la cerere,
din cele prev5zute in contractul institutional.

Art.6. - Directia generale invdlamant superior si Directia
generala buget-finante si resurse umane din Ministerul Educaliei
Nalionale, Consiliul National pentru Finantarea invaldmdntului
Superior gi instituliile de invdlemant superior de stat vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publicd in l\4onitorul Oficial al
Romdniei, Partea l.

ANEXA

METODOLOGIE
de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baze si finantarea suplimentara bazati pe excelenti a institutiilor

de invat;mant superior de stat din Romania pentru anul 2013

Ministrul educafiei nalionale,
Remus Pricopie

Bucuregti, 29 octombrje 2013.
Nr.5.364.

Art. 1. - (1)Sumele stabilite pentru finantarea de baze si
cea suplimentari bazatd pe excelen{e, provenite de la bugetul
Ministerului Educatiei Nalionale, sunt evidentiate distlnct in
contractul institulional al instituliilor de invdtemant superior. in
contract sunt specificate: numerul de studenti (echivalenti
unitari) finanlati de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, gi
numdrul de granturi doctorale finantate.

(2) Contractele institulionale pentru alocarea de fonduri
bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul
Educaliei Na,tionale gi Consillul National pentru Finanlarea
lnvdldm6ntului Superior (CNF/S.).

An. 2. - (1) Toate fondurile pentru finantarea de bazd si
suplimentara a universite.tilor de stat sunt considerate ca venituri
proprli.

fvlinistrul delegat pentru invdtamant superior,
cercetare gtiinlifice gi dezvoltare tehnologica,

Mihnea Cosmin Costoru

(2) Veniturile pentru finantarea de bazd si suplimentara sunt
utilizate de instituliile de invelemant superior in conditiile
autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care
le revin in cadrul politicii statuluidin domeniul invatamantului si
cercetdrii stiintifice universitare.

Art. 3. - Finantarea de bazd se referd la:
1. cheltuieli de personal (CP): salatii pentru personalul

didactic, auxiliar didactic, de cercetare implicat in desfdsurarea
programelor de studii. sporuri. CAS. alte contributii legale.
deplasdri interne si internattonale:

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de intretinere sj
gospoddrie. cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu
caracter functional. cheltuieli cu cercetarea a[erente programelor
de studii, obiecte de inventar, reparatii curente, c64i si publicatii,
perfec,tionarea personalului, protocol, protectia muncii etc.;
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3. cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educationale si de
0ezvoltare a resursei umane;

, 4. cheltuieli cu regia instirutiilor de invetdm6nt superior pentru
oeslasUrarea UnUi proqram de StUdii.

, Art. a - (1) in vederea incurajdrii excelentei in instituliile de
invd{dmdnt superior, se constituie un fond de finantare
suplimentara a universitdtilor in sumd, la nivel national, de
minimum 30% din suma alocate la nivel national universitatilor
de stat ca finantare de baza.

(2) Atribuirea fondurilor pentru finantarea suplimentard are
ln vedere ierarhizarea programelor de studii, pentru componenta
bazate pe excelenta, precum si alte criterii re[eritoare la:
a) finanlarea preferenliald a programelor de studii de master si
doctorat in gtiinte gi tehnologii avansate, a programelor in limbi
de circulatie internationald si a doctoratelor in cotuteld;
b) cresterea capaciratii Instjtutronale si a eficientei manageriale:
c) asumarea de cdtre institutiile de invalament superior a unui
rol activ la nivel local si regional.

(3) Rectorii universita,tilor de stat, prin contractul institutional
incheiat cu l\4inisterul Educatiei Nationale. aloca fondurjle pentri.l
finan{are suplimentard piioritar spre departamentele si
structurile cele mai performante din universitate.

Art. 5. - Sumele atribuite fiecerei universitdti oentru
finan,tarea de bazd, pentru studenlii inmatriculali pe baia cifrelor
de scolarizare primite de universitate, intr-un prograrn de studii
universitare de licenti, de master sau de doctorat, se aloci
propo4ional cu numdrul de studenti echivalenti unitarj ai
acestora. Numdrul de studenti echivalenti unitari ai universitatii
se determina prjn ponderarea numarului fizic de studenti ai

'acesteia cu coeficienti de echivalare si de cost.
Art. 6. - (1) Prin exceplie de la prevederile art. 5. pentru

doctoranzii inmatriculati incepand cu anul universitar 20111120112
pe baza cifrei de scolarizare aprobate, finantarea se face prin
granturi doctorale. Valoarea acestora este prezentate in anexa
nr.3.

(2) Din fondurile cuprinse in bugetul de stat pentru finantarea
instrtutionald se constituie. ca o componenta distinctd. un fond
care acopere sumele VGDd, fond ce nu cuprinde bursele
studentilor doctoranzi. I

(3) Repartizarea pe universiteti a fondului pentru finantarea
granturilor. pentru studentii doctoranzi inmatriculati incepand cu
anul universitar 201112012, se facd prin cumularea valorii
sumelor aferente granturilor repartizate acesteia:

granturi a studenlilor inmatriculati in anul universitar 20j2-
2013, sunt cuprinse in anexa nr. 1.

(3) Distribulla fondurilor bugetare pentru finantarea de baze
9i a componentelor finanldrii suplimentare din bugetul national,
precum gi pentru fondul de dezvoltare institutionala este
prezentate in anexa nr. 2.

Art. 8. - Determinarea alocatiilor bugetare pentru
universitdlile de stat pentru finantarea de bazd asociatd ciclurilor
de studii (licenle, masterat, doctorat anii l gi IV)se face pe baza
urmatoarei proceduri:

'1. Se determind fondurile alocate pentru finantarea de baze
(FB) pe anul2013, asociata ciclurilor de studii (licenta, masterat.
doctorat anii lll si lV):

a) din suma alocata in bugetul national pentru finantarea
institutionale a universitdlilor se scad urmatoarele valori:
valoarea alocatd pentru finanlarea situatiilor speciale, care nu
pot fi integrate in formula de finan,tare, si valoarea alocale pentru
finantarea granturilor doctorale pentru studentii doctoranzi
inmatriculati incepand cu anul universitar 201112012;

b) din suma rdmasa se calculeazd valoarea fondurilor ce
corespund propo4iei prevezute in anexa nr. 2 pentru FB.

2. Se determind numdrul de studenti echivalenti unitari din
fiecare universitate si fiecare ciclu de studii (licentd. masterat.
doctorat anii lll gi lV). Procedura are doud etape.

a) In prima etapa se determina, pentru fiecare universitate U
gi ciclu de studii 4 numdrul SEU,.d de studenti echivalenti din
domeniul de ierarhizare d:

cpuu "r,cl

unoe:

- S;d este numerul de studenti fizici din domeniul de
ierarhizarc d, la forma de invaFmant f4 asociatd ciclulul de studii
4, inscrigi in universitatea I,J, 'aporlal la o date de referintd
stabilitd ( 1 octombrie 2012. penlu repartizarea preliminara, si
1 ianuarie 2013. pentru repartizarea tinala):

- err este coeficientul de echivaiare corespunzdtor formei
de invetdmant fr (vezi tabelul 1 din anexa nr 1 );

- Fr este numerul total al formelor de 'invdtdmant finantate
de la bugetul de stat asociate ciclului de studii rin universitdtile
din Romania (vezi tabelul '1 din anexa nr. 1)

b) In a doua etapa se determin6 pentru fiecare universitate
U gi fiecare ciclu de studii r numerul SEUy de studenti
echivalenti unitari:

L

unde: \-
ycDd./ si vGDoxsunt valorite granturilor care nu cuprind SEU| = /coxSE!o '

bursa doctorale pentru anii de studiu I si ll, corespunzetoare r1=1

domeniului de ierarhizare d, cuprinse in anexa nr. 3; unde:
.._ GD4r $i GDa,11 reprezintd numirul de granturi doctorale 

- cd este coeflcientul de cost corespunzdtor domeniului de
pentru anii de studiu I si ll finan.tate pentru universitatea U, in ierarhizare d (vezi tabelul 2 din anexa nr. .l);
programe asociate domeniului de ierarhizare d: 

-D este numdrul total al domeniilor de ierarhizare finantate
- D este numarur totar ar domeniiror de ierarhizare finantate. (vezi taberur 2 din anexa nr. 1).Art T - (1)Procedurile de alocare a fondurilor pentru 

3. se determina numerul total de studenli echivalenti unitarifinanlarea de baza gi pentru finantarea suplimentard bazate pe
excelente pentru studentii inmatricutati intr-un program de studii SEU:

de licentd, de master sau de doctorat (cu exceptia doctoranzilor u
inmatriculati incepand cu anul universitat 2}1il2}12l sunt SE'U = t f Sf.U-, .
prezentate in art.8 si 9. L l-t

(2) Valorile coeficientilor de echivalare gi de cost pentru anul u=7 r
2013, stabilite prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, unde u e numarul total de universiteli de stat finantate de la
tineretului si sportului nr. 6.26512012 pentru finantarea prin bugetul Ministerului Educaliei Nationale.

, GD _ (vGDo,, x GD!,r + VGDd,rr x GDX,tr) ,

D

\.L
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4. Se determini alocalia fbs pe student echivalent unitar:

FB
f t" - _r "'- sEU '

u nde:

- FB este valoarea alocaliei pentru finanlarea de baza;

- SEU reprezintd numerul total de studenli echivalenli
unitari.

5. Pentru fiecare universitate U gi ciclu de studii r valoarea
fondurilor pentru finan[area de baze FBl se calculeazd
multiplicand alocatia fbs cu numdrul de studenti echivalenli
unitari ai universite!ii inmatriculali la programe de studii asociate
ciclului r

FBy = fbsxsEuy ,

unde:

- SEUi reprezint; numerul total de studenli echivaldnli
unitari ai universitelii U;

- fbs este valoarea alocaliei corespunzdtoare unui studenl
echivalent unitar.

6. Se determind pentru flecare universitate U alocatia FBU

pentru finanlarea de bazd:

Art. 9. - Determinarea alccaliilor bugetare pentru
universitdlile de stat pentru finanlarea suplimentarS bazate pe

excelenta se face pe baza urmetoarei proceduri:
1 . in prima etap6 se determin;:
a) valoarea alocatiilor bugetare totale pentru finantarea

suplimentard bazate pe excelenla:
b) valoarea alocatiilor bugetare pentru finanlarea

suplimentare bazate pe excelenld pentru fiecare domeniu de
ierarhizare d;

c) valoarea aloca,tiilor bugetare pentru finanlarea
suplimentare bazald pe excelenld pentru fiecare ciclu de studii
r (licente, masteral, doctorat anii llt 9i lV) din fiecare domeniu
de ierarhizare d.

ln acest sens:
(i) Din suma rdmasd dupd scdderea fondurilor pentru

granturi doctorale, din suma alocata in bugetul
national pentru finanlarea institu,tionale, se
calculeaza valoarea fondurilor ce corespund
proportiei prevezute in anexa nt 2 pentru FSE.

(ii) Se determind fondurile FSEd alocate pentru
finanlarea suplimentara bazate pe excelenla FSE pe

anul 2013. oentru fiecare domeniu de ierarhizare,
dupd cum u(meaze'.

- Se determind numirul SEUf de studenli echivalenii
unitari din domeniul de ierarhizare d (cu exceptia doctoranzilor
inmatriculati incepand cu anul universilat 201112012 9i a
studentilor de la formele de inve.temant speciale, menlionate in
nota de la tabelul 2 din anexa nr. 1):

u

sEU'd= ) stu'! ,
L/
U=1

unde SEU'l reprezinti numdrul de studenti echlvalenli unitari ai

universita,tii U in domeniul d, determinali dupe eliminarea

categoriilor menlionate.

- Se determini fondurile FSEd considerand din valqarea

totala FSE ponderea studentilor echivalenti unitari din domeniul

de ierarhizare d:

SEU,A
FSEa = *1ju x FSE

Ld 't 
JLU d

(iii) Analog procedurii prin care se determind FSEd se
determind suma alocati pentru finan,tarea
suplimentari bazatd pe excelenla FSEad pentru
domeniul d 9i ciclul de studii r, considerand din
valoarea FSEo, ponderea studen-tilor echivalenti
unitari din domeniul de ierarhizare d inmatriculali la
programe de studii asociate ciclului ,:

FSE-, =sEU''d x FsE^..
SEUtd

2. Tn a doua etapi se determine valoarea aloca,tiilor bugetare
per student echivalent unitar ponderal cu indicele de excelen,td
pe fiecare domeniu de ierarhizare si ciclu de studii:

(i) Se determind numdiul SEUPl,i de studenli
echivalenli unitari ponderati cu indicele de excelente
din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r ai
universitdlii U:

--,, ^ll t -- -rtttllJLU r;d = RT X JEUT-d ,

unde kr esle un indice de excelente care depinde de clasa'in
care sunt pozilionate in ierarhie programele de studii oferite de
universitalea U in domeniul d 9i la ciclul de studii r (licenld,
maslerat, doctorat aniide studii ll gi lll). Valoarea indicilor k' este
prezentatd in anexa nr. 4.

(ii) Se determina numdrul SEUPr,d de studenli
echivalenli unitari ponderali cu indicele de excelen[4,
din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii /:

..\-
FB" - ) FBi

/_./
f

sEUPrd = \ cFrrpu.
L"""'t'o '
U=1

unde SEUPI6 este numerul de studenli echivalenli unitari
ponderati ai universitdlii-U din domeniul de ierarhizare d gi ciclul

de studii r (cu excep,tia doctoranzilor inmatriculali incepand cu

anul universitar 201112012 gi a studenlilor de la formele de

inve.tamant speciale, men,tionate in nota de la tabelul 2 din

anexa nr. 1).

(iii) Se determina din FSE valoarea alocaliilor bugetare

arse./.d per student echivalent ponderat cu indicele de

excelen,t; pentru domeniul de ierarhizare d gi ciclul

de studii ,:

Qlse,rd =
sEU P,d '

unoe:

- SEUPTd este numdrul total de studenli echivalen,ti unitar
ponderati din domeniul de ierarhizare d gi ciclul de studii 4

- FSE'd reprezinte valoarea finan!arii suplimentare bazate
pe excelente corespunzdtoare domeniului d, pentru ciclul d€

studii r.



3. In a treia etapa se determina valoarea alocatiilor bugetare
pentru finantarea suplimentara bazatd pe excelente pentru
fiecare universitate, pentru fiecare ciclu de studii r si ca valoare
tolalei

(i) Pentru flecare universitate U se determind valoarea
alocatiei suplimentare bazate pe excelentd in
domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r

FSEyd = a1se.r.d x SEUpyd ,

u n0e:

- SEUPyd este numarul de studenti echivalenti unitari
ponderali ai universitdlii U din domeniul de ierarhizare d, la ciclul
de studii n

- drse,rd reprezinte valoarea din FSE a aloca,tiei bugetare
per student echivalent ponderat cu indicele de excelentd
corespunzdtor domeniului d si ciclul de studii ,:

(ii) Penku fiecare universitate U se determina valoarea
alocatiei suplimentare bazate pe excelenle pentru
ciclul de studii /:

11

unde FSF;d este valoarea aloca,tiei suplimentare bazate pe
excelenle pentru universitatea U din domeniul de ierarhizare d,
oentru ciclul de studii r

(iii) Pentru fiecare uniyersitate se determina valoarea
totald a alocatiilor bugetare peniru finantarea
suplimentard bazata pe excelentS:

unde FSEUr este valoarea alocatiei suplimentare bazate pe
excelenlS pentru universitatea U pentru ciclul de studii r.

Art. 10. 
-Anexele 

nr 1-4 fac parte integrantd din prezenta
metodologie.
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ANEXA Nt. 1

la metodolooie

Valorile coeficientilor de echivalare si de cost pentru anul 2013, conform Ordinului ministrului educatiei, cercetdrii,
tineretului si sportului nr. 6.26512012 pentru finantarea prin granturi a studentilor inmatricula!i

in anul universitar 2012-2013

Tabelul 1: Lista formelor de invd,tdmanl cu coeficientii de echivalare corespunzdtori folositi pentru finantarea studentilor
inmatricula[i intr-un program de studii de licenta sau de master si a doctoranzilor inmatriculati anterior anului universitar 201'l /2012

Nr.
crt. Ciclul 9i forma de invitamant Coeficient

de echivalare

l. Studii universitare de licent;
1. Sludii in limba romandl ) 1,00

2. Studii in limba maqhiard - ca limbi maternd 2,00

3. Studii in limba qermane - ca limbe materna 2.50

4.1 Studii integral in limbi de mare circulalie internationald2) 1,50

4.2. Studii desfdgurate pa4ial in limbi de mare circulatie internationalA si ln limba rom6ni 1 )F

5.1 Studii integral in limbi de circulatie restransa 2.00

5.2. Studii desfisurate partial in limbi de circulatie restransd si in limba romana 1,50

6. Studii desfisurate in cadrul extensiilor universitare - in afara terii 2,50

7. Studii universitare cu frecventa redusd 0,25

8. Studii universitare - invdtdmant seral 0,80

ll. Studii universitare de masterat3)

9. Studii de masterat in limba rom6ndl) 2,00

10. Studii de masterat in limbi de circulatie internationald 3,00

11 Studii de masterat desfegurate in cadrul extensiilor universitare - in afara t6rii 3,00

Studii de masterat in limbile minoritetilor nationale4) 3,00

lll. Studii universitare de doctorat

Studii universitare de doctorat cu frecvenla (cu excep{ia domeniilor tehnic, agronomic, stiinte.) si
medicind) 3,00

12.b Studii universitare de doctorat cu frecvenld (in domeniile tehnic, agronomic, stiinte si medicine) 4,00
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NT

crt.
Ciclul sr forma de invatamAnt

Coeicrent
de echivalare

lV Alte forme de pregitire

13. Stagiu de rezidenliat 1 ,20

14. Pregdtire preliminard pentru studenli strdini (an pregatitor) 1 ,25

tc. Activiteli asociate acorddrii gradelor didactice in inveldmantul preuniversitar 0,40

16. Pregbtire pedagogicd suplimentard (seminar pedagogic) 0,16

*) Infofmatice, geografe, geologie, fizice, matematica, chimie, blologie.
1) Coeilcientul se aplicd si studentilor inscrisi la forma ,,Studii desfdgurate in afara iocalitetii de rezidente a universitStii" de la ciclul universitar de licentd
2) Pentru domeniul medicinS, studiile in limbi moderne, pentru u tlmii 3 ani (clinici), carc se desfdsoard in limba romand, se utilizeazd coeficientul d€

echivalare de la studiiin limba romand.
3) La forma de masteGt de un an gi jumetate, pentru anul 2 cu un semestr! se considera coeficientul de echivalare corespunzetor numai pentru ur

semeslru.
a) Coeflcientul se apllcd studenlilor inscrisi la 'Studii de masterat in llmba germand (limba maternd)'si ,,Studii de masterat in limba maghia|d (limba

materna)" de la ciclul universitar de masterat.

Tabelul 2: Lista domeniilor de ierarhizare cu coeficienlii de cost corespunzetori folosili pentru finan,tarea studentilor
inmatriculati intr-un program de studii de licent6 sau de master gi a doctoranzilor inmatriculali anterior anului universitar 2011/20 12

Domeniul fundamental
de ierarhizare

(DFr)

Domeniul de ierarhizare
(Dll)

Coeficienl
de cost

Matematica
gi gtiinle ale naturii

lvlatematice 1 ,65

lnformatice | ,oc

Fizicit 1 ,90

Chimie 1,90

Geografie I Aq

Geologie 1,65

Stiinte ale mediului t,oc

9tiinle ingineregti

Inginerie civilS gi instala!ii 1,75

Inginerie electrica sr energeticd 1,75

Inginerie electronicd 9i telecomunica!ii 1,75

Inginerie geologicd, Inginerie geodezicd 1,75

Inginerie chimicd 1,90

Mine, petrol.gi gaze 1,75

Inginerie aerospaliala, autovehicule, transporturi 1,75

Agronomie, Horticulture, Silviculturd, Inginerie forestiera 1,75

Biotehnologii 1,75

Ingineria produselor alimentare 1,75

Zootehnie 1,75

Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informa,tiei 1,75

lnginerie mecanicA 1,75

Inginerie industriald 1,75

Mecatronice si roboticd 1,75

Ingineria materialelor 1,75

Ingineria mediului 1,75

Inginerie gi management 1,75

Inginerie genisticd, inginerie de armament, rachete 9i munilii 1,75

9tiinle biologice
si biomedicale

Biologie '1,90

Biochimie 1,90

Medicind

Medicina veterinard 2,25

l\4edicind dentard 2,25

Farmacie 2,25



[,4ONITORUL OFICIAL AL RON/ANIEI, PARTEA I, Nr. 843/3O.XII.2O-13 13

Domeniul fundamenta
de ierarhizare

(DFt)
Domenlulde erarhizare

(Drr)
Coetrcient

de cost

1"00

9tiinle sociale

Drept

9tiinle administrative 1,00
9tiinte ale comunicerii 1,00
Asistente sociald 1,00
Socjologie 1,00
9tiinle politice 1,00
9tiinle militare, informa,tii 9i ordine publicd 1,00
Administrarea afacerilor 1,00
Ciberneticd, statistica si informaticd economic; r ,oc
Contabilrtate 1,00
Economie 1,00
Finante 1,00
Management 1,00
l\4arketing 1,00
Relatii economice internationale 1,00
Educalie fizic6 gi sport 1,86
Psihologie 1,00
9tiinte ale educaliei 1,00

S,tiinle
st ane

umanrste

Filologie 1,00
Filosofie 1;00
lstorie 1,00
Teologie 1,00
Studii culturale 1,00
Arhitectura si urbanism 2,50
Arte vizuale (lstoria gi teoria artei) 3,00
Artele spectacolului (TeatruiFilm) 5,37 /7 ,50
Muzicd (lnterpretare muzicald)/Muzice (pedagogie muzicat6) 5,37l3,00

NOTA:
Toli studentii/participanlii din toate universitelile de stat din Rom6nia, aflali la formele de invdldmant speciale (pregdtire

preliminard pentru studenti strdini. Pregatire psihopedagogica suplimentare, Activitali asociate 'acorderii gradelor didactice in
invAtdmantul preuniversitar), sunt luati in considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.

ANEXA Nr. 2
la metodalooie

Distributia fondurilor pentru finantarea institu!ionali a universitatilor din bugetul national pentru anul 2013

Din suma alocatd in bugetul nalional pentru finantarea
institu!ionald a universitatilor se repartizeazd Za/o penltu
finantarea situatiilor speciale, care nu pot fi integrate in formula
de finantare, si se aloc5, pentru finantarea granturjlor doctorale
pentru studentii doctoranzi inmatriculali incepand cu anul
universitar 201112012, o sumd calculatd conform anexei nr.3la
metodologie. Suma rdmasd se distribuie dupd cum urmeaze:

a) finantarea de baze FO:73,5%:
b) finanlarea suplimentara /FS):25,50%, din care.
1. finantare suplimentard baza pe excelentd (FSE): ZS%:

2. finantarea preferentiale a programelor de sludii de master
gi doctorat 'in gtiinle gi tehnologii avansate, a programelor ln limbi

de circulalie internationald si a doctoratelor in cotuteld (FSEp/j
0,00%;

3. cresterea capacitalii institulionale gi a eficienlei
manageriale (FSCM): 0,0A%:

4. asumarea de catre instituliile de invetdmant superior a

unui rol activ la nivel local gi regional (FSL):0,Seok;

c) dezvoltare institulionale: 1 ,00%.
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Finanlarea prin granturi a studenlilor doctoranzi inmatriculali incepand cu anul 2011

ANEXA Nr. 3
!a meloddlooie

Fundamentarea grantului anual pentru doctorat

Nr.
crt.

Categorii cheltuieli
Domeniulde finanlare

Corela-tia cu art. 160 alin. (2)din Legea
educatiei nalionale nr. '1l201'1

D1 D2 D3, D4

1
Bursa studentului doctorand
an l/an ll

9,5041
10,224

9,504/
10,224

9,504/
10,224

Cuantumul bursei individuale

2.
Salarizarea conducetorului de
doctorat

8,000 8,000 8,000

Costurile pentru programul de
studii avansate

3.
Salarizarea membrilor comisiei
de indrumare

1,500 1,500 1 ,500

A Program de pregdtire bazat pe
studii avansate

2,500 2,500 2,500

5.
Program de pregdtire
suplimentar

1 ,000 1,000 1 ,000

6. Fonduri pentru cercetare 4,000 6,400 9,600
Costurile pentru programul de
cercelare

7. Regia gcolii doctorale - 20%
5,301/
5,445

5,781t
E 0?6

6,421t
6,565

rorAL (lei)
31,805/
32,669

34,685/
35,549

38,525t
39,389

corelalra cu an. l bu alrn. (z)
din Legea educa\iei nalionale
nr. 112011

Explicatie pentru modul de calcul:

Bursa studentului doctorand este = 792leilfune pentru anul I

de studii (pentru doctoranzii inmatriculali in anul universatar

201212013\ si de 852 lei/luni pentru anul ll de studii (pentru

doctoranzii inmatriculati in anul universitat 2011120121' valori

stabilite prin Ordlnul ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului 9i

sportului nr. 6.2651?012 pentru finantarea prin granturi a

studen!ilor inmatriculati in anul unlversitar 2012-2013.
Conducdtorului de doctorat i se alocd 14 ore fizice/lund

pentru fiecare doctorand = 170 ore/an = 8.000 lei/an salariu brut

Salarizarea membrilor comisiei de indrumare = 1 500 lei/an

salariu brut (500 lei/an pentru fiecare membru).

Program de pregdtire studii avansate = 14 saptemani x 6 ore

fizice (15 ore conventionale)/s5ptemane = 1 norme didactice de

profesor (formatie de 6 doctoranzi), circa 2 500 lei/studenvan

(costurile sunt distribuite egal pentru cei 3 ani de studiu).

Program de pregetire suplimentar = 407o din valoarea celui

normal.
Fonduri pentru cercetare:

L pentru domeniul de finanlare D1 a studiilor doctorale se

aloca o sume de 4.000 lei;

2. pentru domeniul de finan,tare D2 a studiilor doctorale se

aloce o suma de 6.400 lei (ajustare cu un coeficient de '1,6);

3. pentru domeniile de finanlare D3 9i D4 a studiilor doctorale

se aloce o sumd de 9.600 lei (ajustare cu un coeficient de 2'4)

ln domeniul de finantare Dl intrd programele de studii

doctorale din urmdtoarele domenii de ierarhizare: Drept; 9tiinle
administraiive; Stiinte ale comunicerli; Sociologie; Asistenld

sociala; gtiinle politice; $tiinle militare, informa!ii 9i ordine

oublicd: Economie; Administrarea afacerilor; Finanle;

Ciberneticd, statisticd gi informaticd economic6; Contabilitate;

Relatii economice internalionale; Management; Marketing;

Psihologie; Stiinle ale educajiei; Filologie; Filosofie; lstorie;

Teologie; Studii culturale.

in domeniul de finantare D2 intre programele de studii

doctorale din urm6toarele domenii de ierarhizare: Inginerie civild

si instalalii; lnginerie electronice gi telecomu nica,tii; Inginerie

geologicd; lnginerie geodezice; Mine, petrol 9i gaze; lnginerie

aerospatiald, autovehicule gi transporturi; Zootehnie;

Biotehnologii; Ingineria produselor alimentare; Agronomie,

Horticultu16, Silviculturd, Inginerie forestiera; Ingineria

sistemelor, calculatoare si tehnologia informaliei; Inginerie

mecanicd; lnginerie industriale; Mecatronica gi robotice;

Ingineria materlalelor; Inginerla mediului; Inginerie gi

management: Inginerie genistici; Inginerie de armament,

rachete si munitii; Inginerie electrice 9i energeticd; Educalie

fizicd si sport; Biologie; Biochimie; Matematicd; Informatice;

Chimie; Inginerie chimice; Geologie; Geografie; gtiinte ale

mediului; Fizicd.

in domeniul de finanlare D3 intrd programele de studii

doctorale din urmdtoarele domenii de ierarhizare: Medicind;

lvledicind veterinare: Medicine dentard; Farmacie; Arhitectura 9i

urbanism.
in domeniul de finanlare D4 intre programele de studii

doctorale din urmdtoarele domenii de ierarhizare: Arte vizuale;

lstoria qi teoria artei;Artele spectacolului, Muzica.
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ANEXA Nr. 4

Ia metodoloaie

Valoarea indicilor de excelenti kr in functie de pozitionarea in ierarhie
a programelor de studii gi de ciclul de studii pentru anul 2013

lc

Pozilionarea in ierarhie a programelor de studii

E D C B

Ciclul de studii

Licentd 0 1 1q 2 2,5

Masterat 0 0 'l 2 4

Doctorat 0 0 0 1 5

MTNTSTERUL EDUCATtEI NATTONALE

ORDIN
privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare

in conformitate cu prevederea expresa din Hotdrarea Guvernului N. 26812013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare
pentru invdtdmentul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 20'13-2014, care se referd la faptul cd in cadrul
cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri intre cicluri prin ordin al ministrului educaliei nationale, inclusiv pentru
extensiuni universitare,

luand in considerare Nota nt 090/DGIS din 4 noiembrie 2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare,
in cadrul cifrei totale aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invetdmantul
preuniversitar si superior de stat in anul gcolar/universitat 2013-2014, aprobati in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
educatiei nalionale m. 5.36412013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si
finantarea suplimentare bazate pe excelen,td, a instituliilor de inva,tdmant superior de stat din Romanra pentru anul 2013.

in temeiul HotarArii Guvernulul nr. 185/2013 privind organizarea gi functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu
modificirile si completarile ulterioare,

ministrul educafiei nalionale gi ministrul delegat pentru invilimint superior, cercetare gtiintifici li dezvoltare
tehnologica emit prezentul ordin.

Art l - (1) Se aproba transferul locurilor disponibile de la (2) Transformarea se realizeazd raportat la costul mediu oer
ciclul de studii universitare de licenta si de la ciclul de studii student echivalent pe cicluri 9i domenii destudii.
universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat, Art. 2. - Directia generale invdldmant superior, Directia
dupe cum utmeaze'. generala buget-finanle si resurse umane din cadrul Ministerului

a) 700 de locuri de la ciclul de studii universitare de licen,td se Educaliei Nationale vor duce la indeplinire orevederile
tmnsforma in 107locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat orezenlului ordin.

b) 370 de locuri de la ciclul de studii universitare de master se Art. 3. - Prezentul ordin se publicd in Monitorul oficial al
transformd in 1'14locuri pentru ciclulde studii universitare de doclorat. RomAniei. partea l.

Ministrul educa,tiei nationale,
Remus Pricopie

Bucuregti, 2 decembrie 2013.
Nr.5.578.

Ministrul delegat pentru invdtemant superior,
cercetare gtiin!ificd 9i dezvoltare tehnologice,

Mihnea Cosmin Costoiu


