
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII  

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU  FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 
Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, sector 1, 050025 București Telefon 021.307.19.23  Fax 021.307.19.29 

E-mail: cnfis@cnfis.ro  Web page: www.cnfis.ro 

  

 

 

 

Propunerile CNFIS privind Metodologiile de finanțare pentru anul 2021 
 

1. Finanțarea instituțională 
o Menținerea structurii finanțării pe subcomponente și a procentelor alocate fiecărei 

subcomponente, similar cu cea aplicată în anul 2020. 

o Menținerea valorii grantului doctoral pentru studiile universitare de doctorat la nivelul anului 

2020. 

2. Finanțarea de Bază  
o Menținerea principiilor de alocare a Finanțării de Bază.  

o Pentru studiile în limbi de circulație restrânsă s-a completat cu mențiunea privind lista acestora, 

actualizată de Academia Română. 

3. Finanțarea Suplimentară 
o Menținerea principiilor de alocare a  Finanțării Suplimentare (păstrarea indicatorilor de calitate, 

cu ponderile asociate), cu următoarele modificări/completări de calcul:  

₋ pentru IC3.2 Ponderea studenților străini înscriși în programe de studii s-a propus 

ponderea studenților străini etnici români înscriși în programe de studii finanțate de la 

bugetul de stat cu 0.7; 

₋ pentru IC4.2 Contribuția universității la fondul de burse au fost incluse si alte forme de 

sprijin pentru studenți (fondurile raportate la art. 57 din execuția bugetară de la nivelul 

MEC, din sursele proprii ale universității, altele decât alocațiile bugetare); 

₋ pentru IC4.4 Locuri în cămine studențești - pentru anul 2021, având în vedere situația 

generată de pandemia cu virusul SARS-CoV2, aplicarea formulei se va realiza cu datele 

colectate până la momentul declanșării pandemiei. 

4. Fondul pentru Dezvoltare Instituțională  

o Menținerea direcțiilor de finanțare pentru alocarea Fondului pentru Dezvoltare Instituțională, cu 

următoarele modificări: 

₋ reformularea denumirii Domeniului strategic de finanțare 3  

₋ completarea cu exemple de obiective și activități urmărite pentru fiecare domeniu strategic în 

cadrul pachetului de informații - ANEXA 6. 

5. Fondul pentru Situații Speciale (FSS) 

o Menținerea elementelor generale privind metodologia de alocare și utilizare a FSS, stabilite prin 

OM pentru anul 2020 

o Renunțarea la litera f) privind managementul defectuos, de la art.2, alin.3 din OM, completarea 

criteriilor care să susțină asigurarea continuității activității de cercetare și colaborarea la nivel 

european, în general.  

6. Alte propuneri generale: 
o Pilotarea a doi noi indicatori de calitate: 

₋ pentru Clasa 1. Predare/Învățare: I.C.1.5. Media mediilor obținute la examenul de 

Bacaluareat de toți studenții înmatriculați în anul I pe care Universitatea i-a înscris în 

Registrul Matricol Unic (la nivel de ramură de știință); 

₋ pentru Clasa 4. Orientare regională și echitate socială: I.C.4.6. Nivelul de digitalizare al 

universităților. 

o Necesitatea alocării de fonduri pentru linia de buget destinată finanțării complementare a cercetării 

din Universtăți (exemplu, contul 55.01.48), astfel încât să poată fi operaționalizat, cu fonduri 

suplimentare, mecanismul de finanțare instituțională a performanței în cercetare, fără diminuarea 

bugetului MEN prognozat pentru învățământul superior pe toate componentele sale. 

o Necesitatea creșterii în valoare absolută a bugetului alocat finanțării instituționale (FI) și finanțarii 

învățământului superior. 


