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ORDIN
privind constituirea ,si utilizarea fondului pentru finanfarea situafiilor speciale

"i",tft ,;li;Jiill;tffi-"1,,;;:,*T:'iff ff xllralnut2't7

art,222 alin. (3) din Legea educaliei nalionale
rioare,

asigurd finanlarea de bazd. pentru
baza costului mediu per siudent

e predare,
niment sau o actiune sd afecteze negativcapacitatea unei institulii de in de stat de a-gi atinge scopul gi obiectivelestabilite in activitatea didacticd

ludnd in considerare O
aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor
suplimentard a instituliilor de invbldmAnt

pentru a valorifica oportunitdlile
cercetare,

pentru a facejat6 yngr situalii speciale sau neprevdzute,
in temeiul Hotdrdrii Guvernuiui nr, 26l20iz f.iuina organizarea;i funcfionareaMinisterului Educaliei Na{ionale.

Ministrul educafiei nafionale emite prezentul ordin.

ART. 1

Anual' din suma alocatd in bugetul 
. 
na{ional pentru frnanlarea institulionald auniversitdlilor se constituie un fond distinci pentru rtnunlur.u situa{iilor speciale carenu pot fi integrate in formula de finanlare, denumit in continuare FSS,cuantumul procentual al FSS se stabilegte prin metodologia de alocare a fondurilorbugetare pentru finantarea d,e bazd, gi finan1ar.u ,ufii-. ntard, a instituliilor deinvdfdmdnt superior de stat din Romdnia, aprobatd anual prin ordin al ministruluieducaliei nalionale.

ART. 2

ff l r" utilizeazdpe parcusur anului financiar pentru care s-a constituit.
FSS este la dispozilia ministrului educaliei nalionale gi se repart izeazd.instituliilor deinvdfdmdnt superior de stat cale solicita sprijin pentru rin*1u..u situaliilor speciale carepresupun cheltuieli urgente sall neprevdzule, aparute in timpul exerciliului bugetar gicare nu au fost cuprinse in bugetul inilial.

(l)

(2)

(1)
(2)
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(3) Sumele alocate din FSS institutiilor
a) asigurarea resurselor n...iure

ot ganizar ealdesfdgurarea unor activi
de interes nafional, programate de
continuare MEN, sau iil
activitdlilor didactice

b) sus{inerea ac}iunilor e institutiile de invdtdmdnt superior pentru
dezvoltarea internalionalizdrii: participarea la proiecte educalionale gi de cercetarecomune cu universitdli de prestigiu; sustinerea in afara granilelor {arii de cursuri delimbd, cultura gi civilizafie romaneascd in sprijinul etnicilor romAni care doresc sdstudieze ?n Romdnia; participarea la tdrguri gi expozilii internalionale de educalie;c) suslinerea implicarii instituliilor de invalamani superior in acliuni cu partic iparea

studenli, menite s6 contribuie la cregte rea cahtilyiL gi prestigiului

d) j;;;; 
iTdiillllffTS;tribuie la atingerea obiectiveror prevazute in

cadrul Strategiei Europa 2020 gi in Strategia nalionald pentru invdfdmant terliar 2015 -
2020 Si care nu sunt finanfate prin fondurieuropene;

e) asiguralea resurselor tt"t.rur. pentru suslinerea activit[]ilor extracurriculare alestudenli conferi
profesio articipar

0 asigurar curente
in care veniturile nu mai pot acoperi co
defectuos care afecteazd desfbgurarea procesului didactic. Alocarea fondurilor se facepentru o perioadd limitata la maximum 6 luni in 2 ani bugetari. Acest proces este

ram de restructurarelplan de mdsuri, asumat de
, cu avizul prealabil al Consiliului Nalional

or:
ciar, a finantErii acelor cheltuieli cu caracter

neprevdzut gi de urgenff, care nu au fost cuprinse in bugetul inilial, inclusiv cele
ocazionate de contractarea Lrnor proiecte de cercetar-e,
ART. 3

(1) Pentru a fi accesate sume din FSS:
a) universitdlile transmit o cerere MEN prin care solicita finanlare din FSS, cererea fiind

insolitd de documente justificative, inclusiv estimarea/fundamentarea sumei solicitate;b) Direclia Generald tnvdldmdnt Universitar, prin Direclia Managementul Resurselor
nanfdrii din
ogramul de

c)
(2) 

invd{bn_rAnt
superior de stat gi sunt prevdzute in contractele de finanlare institufionala.(3) Categoriile de cheltuieli pentru care pot fiutilizate sumele alocate din FSS sunt cele
prevdzute de legislalia in vigoare pentru finan{area d,ebazd,.(4) Institt4iile de invdJdmdnt superioi de stat igi asumd raspunderea pentru corectitridinea
datelor transmi se/frr rnizate Mini sterului Educaliei Nationale,
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(5) Sumele neutilizate p6nd la sfdrqitul anului se distribuie in conformitate cu prevederile

metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finan{area de bazd gi finantarea

suplimentard a institutiilor de invdfdmAnt superior de stat.

ART. 4

Instituliile de invdldmAnt superior de stat cdrora li se reparttzeazdpebaza contractului
institufional de finanlare fonduri pentru situaliile speciale, la solicitarea acestora, vor depune

la f,rnele anului financiar, la DirecJia Generald Invd{dm6nt Universitar, o situalie justificativd

privind utilizar ea ace stor fonduri.
ART. 5

(1) Ministerul EducaJiei Nalionale notificd, verificd qi/sau controleazd instituliile de

invdldmAnt superior de stat privind rrtrlizarea sumelor in concordanld cu scopul pentru

care au fost alocate.
(2) in situaJiile prevdzute la art.2 alin. (3) lit. f), implementarea programelor de

restructurare/planurilor de mdsuri este verificatd gi de Consiliul Na{ional pentru

Finanlarea invdldmAntului Superior, care inainteazd cdtre MEN un raport cuprinzdnd

concluziile acestei verifi cdri.
(3) in condiliile in care se constatd in urma verificdrilor/controlului cd nu sunt indeplinite

obligaliile asumate la accesarea sumelor din FSS, acestea se returneazd cdtre MEN.

ART. 6

Direclia Generald invdldmAnt Universitar, Direcfia Generald Economicd din Ministerul

Educaliei Nalionale, Consiliul Nalional pentru Finanlarea invd{amdntului Superior qi

instituliile de invdJ[mAnt superior de stat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin,

ART.7
La data intrdrii in vigoare aprezentului ordin se abrog[ Ordinul ministrului educafiei

naJionale Ei cercetdrii Etiinlifice nr.50I412016 privind constituirea gi utilizarea fondului pentru

frnan\area situafiilor speciale care nu pot fi integrate in formula de finan{are a institutiilor de

invdldmdnt superior de stat, publicat in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 669 din 31

august 2016.
ART.8
Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I.
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