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Minuta şedinţei CNFIS din 7 februarie 2014 
 
Ordinea de zi: 

- Discutarea propunerii CNFIS privind Metodologia de repartizare pe universități a fondurilor de la 
bugetul de stat pentru finanțarea de bază, finanțarea suplimentară și pentru dezvoltarea 
instituțională a institutiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2014; 

- Discutarea structurii și a conținutului raportului public anual pentru anul 2013, privind finanțarea 
învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun; 

- Diverse. 
 
Decizii: 

1. S-a stabilit ca propunerea CNFIS, privind Metodologia de repartizare pe universități a fondurilor 
de la bugetul de stat pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a institutiilor de 
învățământ superior de stat, pentru anul 2014, să păstreze elementele principale ale metodologiei 
de finanţare anterioare, pentru anul 2013, cu schimbările impuse de noile reglementări legislative 
în vigoare (repartizarea finanţării suplimentare pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate 
stabilite de MEN, la propunerea CNFIS etc.). Astfel, s-a stabilit ca din totalul finanțării 
instituționale să se deducă mai întâi un fond de rezervă de 2% și valoarea granturilor doctorale 
pentru doctoranzii înmatriculați în anii 2011, 2012 și 2013, iar fondul rămas să fie alocat pe 
următoarele componente: 

• Finanțarea de bază 72,50% 
• Finanțarea suplimentară 26,50% 
• Fondul pentru dezvoltare instituțională 1% 

2. Referitor la valoarea granturilor doctorale, s-a stabilit ca un grup de lucru din cadrul CNFIS să 
reanalizeze fundamentarea acesteia și să facă o propunere de actualizare pentru proxima ședință a 
CNFIS. 

3. Referitor la finanțarea de bază, s-a aprobat menținerea coeficienților de echivalare și de cost din 
2013. 

4. A fost aprobată propunerea CNFIS pentru un O.M. privind metodologia de alocare și utilizare a 
fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților de stat.  

5. S-a stabilit ca marja de variație indusă de finanțarea suplimentară să fie limitată la +(-) 10%, iar 
indicatorii de calitate propuși de CNFIS pentru anul 2014 să fie agregați în calcularea FS la 
nivelul ramurilor de știință din HG 493/2013, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de studii universitare. Pentru anul 2014 indicatorii de calitate propuși 
de CNFIS au în vedere următoarele dimensiuni ale activității instituțiilor de învățământ superior: 
Predare/Învățare (35%); Cercetare științifică (35%); Orientare internațională (10%); Orientarea 
regională & echitate socială (20%). Pe lângă indicatorii propuși cu pondere în finanțarea 
suplimentară, propunerea CNFIS va cuprinde și indicatori de calitate care vor fi doar pilotați în 
anul 2014, precum și un indicator pentru transparența instituțională realizat în colaborare cu 
MEN, CNR, CNSPIS și reprezentanții organizațiilor studențești. Au fost aprobați indicatorii de 
calitate pentru  predare/învățare, pentru orientare internațională și pentru orientarea regională & 
echitatea socială, urmând ca Biroul Executiv al CNFIS să definitiveze o propunere pentru 
indicatorii de calitate referitori la cercetarea științifică / creația artistică și pentru ponderile alocate 
fiecărui indicator de calitate.  

6. Pentru dezbaterea ultimelor aspecte rămase în suspensie și aprobarea propunerii CNFIS privind 
Metodologia de repartizare pe universități a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea de 
bază și finanțarea suplimentară a institutiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2014 
Consiliul se va reîntruni în ziua de 24 februarie 2014. 

 

 
Participanţi: membri CNFIS, reprezentanţi MEN, ALMAMATER, ANOSR (conform listei de prezenţă) 
 
 
 


