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Minuta şedinţei CNFIS din 24 februarie 2014.  
 
Ordinea de zi: 

- Dezbaterea ultimelor aspecte rămase în discuție, la ședința din data de 7 februarie 2014, 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 instituțiilor de învățământ 
superior de stat, pentru anul 2014; 

- Continuarea discuțiilor privind conținutul raportului public anual pentru anul 2013, privind 
finanțarea învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun; 

- Tematici de interes pentru activitatea CNFIS. 

Decizii suplimentare celor stabilite în cadrul şedinţei din 07.02.2014: 
1. Referitor la valoarea granturilor doctorale, pentru doctoranzii înmatriculaţi începând cu anul 

2011-2012, a fost pusă în discuţie propunerea grupului de lucru, aprobată de Biroul CNFIS. În 
urma solicitărilor ca ponderea totală a finanțării granturilor doctorale să fie redusă şi mai mult, 
faţă de această propunere, a fost pusă în discuţie o nouă propunere, formulată de un grup de 
membri ai CNFIS, reprezentanţi ai Consiliului Național al Rectorilor, împreună cu președintele 
CNR, prin  care are s-au realizat reduceri la unele dintre componentele granturilor doctorale, 
convenindu-se ca ponderea ciclului de doctorat să fie aproximativ 9.20% din total finanţare 
instituţională. S-a aprobat noua structură a granturilor doctorale și s-a stabilit ca structura 
procentuală a subcomponentelor finanţării instituţionale să se menţină în forma votată în ședința 
din 7 februarie 2014, integrând efectele determinate de actualizarea valorii granturilor doctorale. 

2. Referitor la finanţarea suplimentară: 

a. A fost confirmată decizia ca repartizarea pe universităţi a finanțării suplimentare pentru 
anul 2014 să se realizeze la nivel de ramură de știință. Dacă indicatorii de calitate se 
aplică la nivel de universitate, atunci valoarea indicatorului de calitate pentru fiecare 
ramură de ştiinţă va fi egală cu cea de la nivelul universităţii. 

b. Au fost aprobați indicatorii de calitate referitori la cercetarea științifică/creația artistică. 
Față de forma propusă inițial de Biroul CNFIS, s-a decis ca indicatorul C2.2 să folosească  
indicele Hirsch h (cumulat) în loc de indicele g.  

c. A fost revizuită hotărârea anterioară cu privire la indicatorul de calitate C4.3 Activitatea 
de practică, stabilindu-se ca acesta să includă în 2014 doar practica efectuată de studenții 
din ciclul licență, iar cea referitoare la studenții ciclului de master să facă obiectul unei 
pilotări (s-a adăugat un indicator suplimentar în lista celor propuși spre pilotare). 

d. Au fost aprobate ponderile detaliate pentru fiecare clasă de indicatori (v. tabelul 1 de la 
Anexa 4 a Metodologiei de finanţare pentru anul 2014).  

3. A fost aprobată forma finală a propunerii CNFIS privind Metodologia de repartizare pe 
universități a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară 
a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2014. 

4. A fost mandatat Biroul CNFIS să constituie grupul de lucru pentru elaborarea raportului public 
anual pentru anul 2013, privind finanțarea învățământului superior și măsurile de optimizare ce se 
impun. și să coordoneze activitatea de elaborare a raportului până la viitoarea ședință a plenului 
Consiliului.  

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

 


