
MONITORUL OFICIAL
AL

ROMANIEI
Anul 182 lxivt; - Nr. aaz

PARTEA I

LEGI. DECRETE. HOTARARI SI ALTE ACTE Joi, 4 decembrie 2014

SUMAR

PaginaNT

LEGI SI DECRETE

154. - Lege pentru modificarea art. 184alin.(6)li (11)din
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul
sdnetbtri..................

818. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
art. 184 alin. (6) si (11)din Legea nr.95/2006 privind
reforma in domeniul sdnSti!ii

*
155. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenla a

Guvernului ff.2412014 privind abrogarea alin. (9) al
art. 9 din Ordonanta de urgenld a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului nalional de
dezvoltare |oca|ii .........................................................

8'19. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanlei de urgenta a Guverdului . 2412014
privind abrogarea alin. (9) al art. I din Ordonanla de
urgenld a Guvernului N.28120'13 pentru aprobarea
Programului nalional de dezvoltare 1oca1e ................

*
156. - Lege privind aprobarea Ordonanlei de urgenle a

Guvernului N. 3212014 pentru modificarea 9i
completarea anexei la Ordonanla de urgen.ta a
Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea,
alimentaiea Fi utilizarea Fondului de intretinere,
inlocuire gi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare
a infrastructurii serviciilor publice care beneficiazd de
asistenld llnanciard nerambursabile din partea Uniunii
Europene................

820. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr. 3212014
pentru modificarea gi completarea anexei la
Ordonanta de urgenle a GuvernuLui nr. 198/2005
privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului
de intretinere, inlocuire 9i dezvolt!re pentru proiectele
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care
beneficiazi de asisten.td financiard nerambursabil; din
partea Uniunii Europene .

*

Nr. Pagina

809. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de
ambasador 5

810. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de
ambasador 5

811. - Decret pfivind acordarea gradului diplomatic de
ambasador 5

812. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de
ambasador 6

813. - Decret privind acordarea gradului diplomatic de
ambasador 6

HoTARARt ALE cAMEREI DEPUTATILoR

63. - Hoterare privind aprobarea opiniei referitoare la
Comunicarea Comisiei cdtre Parlamentul European 9i
Consiliu: Eficienta energeticd gi contributia sa la
securitatea energetica gi cadrul pentru politica privind
schimbdrile climatice 9i energia pentru 2030
CON.4(2014) 520 fina|.............................. 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADI\,4lNrSTRATlEl PUBLICE CENTRALE

668. - Ordin al ministrului educaliei nationale 9i al
ministrului delegat pentru invAlamant superior,
cercetare gtiinlifica gi dezvoltare tehnologicd privind
aprobarea lvletodologiei de alocare a fondurilor
bugetare pentru finanlarea de bazi $i finantarea
supImentard a institutiilor de invdldmant superior de
stat din Rornania pentru anul 2014 ............................ 8-14

3.633. - Ordin al presedintelui Agen!iei Nalionale de
Administrare Fiscal; pentru aprobarea Normelor
tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare
prevdzut in Regulamentul (CEE) nr.2.913/1992 al
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului Varnal Comunitar si lnstructiunilor de
completare a casetelor 2, a, 14 si 54 ale declaraliei
vamale in situa!ii particulare ce decurg din tipul
reprezentdrii 15-'16



I

ACTE.AL
ALE ADM

Art. 1. - Se aprobA Metodologia de alocare a fondurilor
bugetare pentru finanlarea de bazA gi finanlarea suplimentard a
instituliilor de invalemant superior de stat din Romania pentru
anul 2014, prevdzuta in anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.

Art. 2. - Instituliiie de invdlamant superior de stat igi asumd
rdsounderea oentru corectitudinea datelor transmise.

Art. 3. - Consiliul Nalional pentru Finanlarea invatdmantului
Superior igi asumi rdspunderea pentru corectitudinea calculelor
efectuate conform anexei si notifica Ministerului Educatiei
Nalionale eventualele neconcordanle sesizate.

Art. 4. - Ministerul Educatiei Nationale si Consiliul National
pentru Finantarea lnvatAmantului Superior notificd, verifici

Ministrul educaliei nationale,

Remus Pricopie

Bucuregti, 28 noiembrie 2014.
Nr.668.

Art. 1. - (1)Sumele stabilite pentru finanlarea de baze gi

cea suplimentare, provenite de la bugetul l\ilinisterului Educajiei
Nalionale, sunt eviden,tiate distinct in contractul institulional al

institutiilor de invetdmant supeflor. in contract sunt speci[icate:
numarul de studenli (echivalenli unitari) flnanlati de la bugetul de
stat, pe cicluri de studii, si numarul de granturi doctorale
finanlate.

(2) Contractele institutionale pentru alocarea de fonduri
bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de [.4inisterul

Educaliei Nationale (MEN) si Consiliul Nalional pentru
Finantarea invalemantului Superior (CNFi S).

ALITATE
ENTRALE

si/sau controleaze institu{iile de invdtimAnt superior de slat
privind orice neconcordante sesizate in datele raportate.

Art. 5. - in anul 2014, lvlinisterul Educatiei Nationale
analizeazal si aproba deschiderile de credite lunare. pe intreg
parcursul anului, astfel incet instituliilor de invd,temant superior
de stat sd le fie repartizate sume care sd asigure funclionarea
in conditii normale a acestora.

Art. 6. - Directia generala invdldmdnt superior gi Directia
generald buget-flnante gi resurse umane din l\4inisterul Educaliei
Nalionale, Consiliul Nalional pentru Finanlarea Invelemantului
Superior si instituliile de invalamant superior de stat vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se Dublice in N,'lonitorul Oficial al
Romaniei, Partea l.

Ministrul delegat pentru invd.tdmant superior,

cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologice,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA

Art. 2. - (1) Toate fondurile pentru finanlarea de baze gi

suplimentard a universitdtilor de stat sunt considerate venituri
Droofl t.

(2) Veniturile pentru finan,tarea de bazi 9i suplimentare sunt
utilizate de instituliile de invdtemanl superior in condi!iile
autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care
le revin in cadrul politicii statului din domeniul invalamantului gi

cercetirii stiintif ice universitare.
Art. 3. - Finantarea de baz\ se referd la:

1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul
didactic, auxiliar didactic si nedidactic, personal de cercetare
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E ORGANELOR DE SPECI
INISTRA PUBLICE c

r\4tNlsTERUL EDUCAT|Et NATTONALE

ORDIN
. privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare

pentru finanlarea de baze gi finanlarea suplimehtare
a instituliilor de invifim6nt superior de stat din Romdnia pentru anul 2014

Luand in considerare Adresa nr.4.020 din 27 noiembrie 2014, prin care Consiliul National pentru Finantarea inv5tamantului
Superior propune Ministerului Educatiei Nationale, spre aprobare, Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanlarea
de bazi 9i finanlarea suplimentari a inst'tutiilor de invaldmant superior de stat din Romania pentru anul 2014,

in temeiul art. 193, 197, art. 219 alin..(2) gi aft.223 din Legea educaliei na,tionale ff. 112011, cu modificdrile gi completarile
ullerioare,

in temeiul Hoterarii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea l\4inisterului Educatiei Nationale.
cu moilificarile si compleErile ulterioare,

ministrul educaliei nalionale gi ministrul delegat pentru invalimant superior, cercetare gtiintifice gi dezvoltare
tehnologici emit prezentul ordin.

TIEI

METODOLOGIE
de alocare a fondurilor bugetare pentru finanlarea de bazi 9i finanlarea suplimentari

a instituliilor de invilAmant superior de stat din Romania pentru anul 2014
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implicat in desfasurarea programelor de studii, sporuri, CAS,
alte contribulii legale, dedaseri interne 9i internationale;

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de intretinere si
gospoderie, cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu
caracter func(ional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor
de studii, obiecte de inventar, reparatii curente, carti si publicatii,
perfeclionarea personalului, protocol, protectia muncii etc.;

3. cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educalionale si de
dezvoltare a resursei umane;

4. cheltuieli cu reEia institu,tiilor de invd{dmAnt superior pentru
desfegurarea unui program de studii.

Art. 4. - (1) In vederea incurajerii excelenlei in instituliile de
inve,tamant superior, se constituie un fond de finantare
suplimentara a universitatilor in suma, la nivel national, de
minimum 30% din suma alocatA la nivel national universitetilor
de stat ca finantare de bazd.

(2) Atribuirea fondurilor pentru finantarea suplamentara are
in vedere ierarhizarea programelor de studii, pentru componenta
bazata pe, excelenla, precum si alte criterii referitoare la:
a) finanjarea preferentiale a programelor de studii de master si
doctorat in gtiinte si tehnologii avansate, a programelor in limbi
de circulatie internationald si a doctoratelor in cotutela;
b) creiterea capacitd!ii institu!ionale si a eficientei manageriale;
c) asumarea de citre institu,tiile de invelemant superior a unui
rol activ la nivel local si regional.

(3) Rectorii universitatilor de stat, prin contractul institutional
incheiat cu l\4EN, aloce fondurile pentru finantare suplimentare
prioritar spre departamentele si structurile cele mai performante
din universitate.

Art. 5. - Sumele atribuite fiecdrei universiteti pentru
finantarea de bazd, pentru studentii inmatriculati pe baza cifrelor
de gcolarizare primite de universitate, intr-un program de studii
universitare de licenle, de master sau de doctorat, se aloce
propo4ional cu numerul de studenti echivalenti unitari ai
acestora. Numarul de studenli echivalen,ti unitari ai universitdtii
se determine prin ponderarea numarului fizic de studenti ai
acesteia cu coeficienli de echivalare si de cost.

Art. 6. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 5, pentru
doctoranzii inmatriculati inceDand cu anul universitar 2011-2012
pe baza cifrei de gcolarizare aprobate, finanlarea se face prin
granturi doctorale. Valoarea acestora este prevezutd in anexa
nr. 3.

(2) Din fondurile cuprinse in bugetul de stat pentru finantarea
institutionala se constituie, ca o componentd distinctd, un fond
care acopera sumele VGDd, fond ce nu cuprinde bursele
studen.tilor doctoranzi.

(3) Repartizarea pe universitali a fondului pentru finanlarea
granturilor, pentru studentii doctoranzi inmatriculali incepand cu
anul universitar 2011-2012, se face prin cumularea valorii
sumelor aferente granturilor repartizate fiecarei universitd,ti:

x cDx,r +vGDd,il x GDx,) ,

unde:

- VGD6.1si yGDd, sunt valorile granturilor care nu cuprind
bursa doctora16 pentru anii de studiu lsi ll, corespunzdtoare
domeniului de ierarhizare d, cuprinse in anexa nr. 3;

- GDd,i gl GD6,7 reprezinti numarul de granturi doctorale
pentru anii de studiu l, llsi lll finanlate pentru universitatea U, in
programe asociate domeniului de ierarhizare c,

de licentd, de master sau de doctorat (cu exceptia doctoranzilor
inmatriculali incepand cu anul universitat 2011-2012) sunt
prevazute in art.8 si 9.

(2)Valorile coeficienlilor de echivalare si de cost pentru anul
2014, stabilite prin Ordinul ministrului 'educatiei, cercetdrii,
tineretului 9i sportului nr. 6.26512012 pentru finantarea prin
granturi a studen,tilor inmatriculati in anul universitar 2012-
2013, sunt prevezute in anexa nr. 1 .

(3) Distribulia fondurilor pentru finanlarea institulionald a
universitdlilor din bugetul national pentru anul 2014 este
prevdzuta in anexa nr. 2.

Art. 8. - Determinarea alocatiilor bugetare pentru
universitdtile de stat pentru finantarea de baze asociata ciclurilor
de studii (licente, masterat, doctorat anul lV - doar pentru
domeniul de medicind) se face pe baza urmdtoarei proceduri:

1. Se determini fondurile alocate pentru finantarea de baza
(FB) pe anul2014, asociata ciclurilor de studii (licentd, masterat,
doctorat anul lV - doar pentru domeniul de medicine):

a) din suma alocatd in bugetul na.tional pentru fjnantarea
institutionald a universitdtilor se scad urmatoarele valori:
valoarea alocate pentru finantarea situa,tiilor speciale, care nu
pot fi integrate in formula de finanlare, 9i valoarea alocate pentru
finanlarea granturilor doctorale pentru studenlii doctoranzi
inmatriculati ?ncepand cu anul universitat 2011-2012;

b) din suma rdmasd se calculeazd valoarea fondurilor ce
corespund proportiei prevazute in anexa nr. 2 pentru FB.

2. Se determind numirul de studenti echivalenti unitari din
fiecare universitate si fiecare ciclu de studii (licenta, masterat,
doctoral anul lV - doar pentru domeniul de medicina).
Procedura are doue etape:

a) in prima etapA se determina, pentru fiecare universitate U
sr ctcru oe sruorr r. numarut Jts;d oe stuoenlt ecnrvarenlr otn
domeniul de ierarhizare d:

Fr

selo- ).e,,>Sf,.a,

u nde:

- SE;., este numarul de studenii fizici din domeniul de
ierathizarc d, la forma de invdlamant fr, asociatA ciclului de
studii r inscrigi in universitatea U, raportat la o date de referinle
stabilitd (1 octombrie 2013 pentru tepaiizatea preliminare si
1 ianuarie 2014 pentru repartizarea finala);

- efr este coeficientul de echivalare corespunzetor formei
de invAldmant fr (a se vedea tabelul nr. 1 din anexa nr. 1);

- F, este numarul total al formelor de invatamant finantate
de la bugetul de stat asociate ciclului de studii rin universite,tile
din Romania (a se vedea tabelul nr. 1 din anexa nr. '1).

b) in a doua etapd se determinS pentru fiecare universitate
U 9i fiecare ciclu de studii r numerul SEUy de studenti
echivalenli unitari:

.D
'' \-.Pi"= ) IVGDI 1

D

clru - T.
A=I

unoe:

- D este numerul total al domeniilor de ierarhizare finanlate. - C4 este coeficientul de cost corespunzator domeniului de

Art. 7. - (1) Procedurile de alocare a fondurilor pentru ierarhizare d(a se vedea tabelul nr.2dinanexanr. 1);

finantarea de bazi si pentru finantarea suplimentare bazate pe - D este numdrul total al domeniilor de ierarhizare linantate
excelenld pentru studenlii inmatriculati intr-un program de studii (a se vedea tabelul nr. 2 din anexa nr. 1).
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3. Se determind numarul total de studenli echivalenti unitari
SEU:

u
\- \-

SFr/= ) ).SFU-U.LL""-','
U=7 r

unde u este numdrul total de universiteti de stat finanlate de
la bugetul MEN.

4. Se determine alocalia fbs pe student echivalent unitar:

'^ - 
FB

t"s sEU'
u noe:

- FB este valoarea aloca[iei pentru finanlarea de bazd;

- SEU reprezinti numarul total de studenti echivalen,ti
unatari.

5. Pentru flecare universitate U si ciclu de studii r valoarea
fondurilor pentru finantarea de baza FBf se calculebza
multiplicand aloca,tia fbs cu numerul de studenli echivalenti
unitariai universita,tii 'inmatriculaji la programe de studii asociate
ciclului n

FBy = fbsxsEUy
unde:

- SEU| reprezinta numerul total de studen,ti echivalen.ti

unitari ai universitijii U;

- fbs este valoarea alocaliei corespunzetoare unui sludent
echivalent unitar.

6. Se determinA pentru fiecare universitate U aloca\ia FB'
pentru flnantarea de baze:

Art. 9. - Determinarea alocatiilor bugetare pentru
universitdlile de stat pentru finanlarea suplimentara bazale pe

excelenta se face pe baza urmetoarei proceduri:
1. ln orima etaod se determina:
a) valoarea aloca.tiilor bugetare totale pentru finanlarea

suplimentare bazatd pe excelenlA;
b) valoarea alocaliilor bugetare pentru finan,tarea

suplimentara bazatd. pe excelenla pentru fiecare domeniu de
ierarhizare d.

c) valoarea alocatiilor bugetare pentru finanlarea
suplimentara bazate pe excelenle pentru fiecare ciclu de studii
r (licentd, masterat, doctorat anul lV - doar pentru domeniul de
medicine) din fiecare domeniu de ietarhizare d.

ln acest sens:
(i) Din suma remasa dupA scdderea fondurilor pentru

granturi doctorale, din suma alocata in bugetul
national pentru finan-tarea institu,tionala, se
calculeaza valoarea fondurilor ce corespund
proportiei prevAzute in anexa nr.2 pentru FSE.

(ii) Se determina fondurile FSEd alocate pentru
finantarea suplime nlarA bazale pe excelenle FSE pe

anul 2014, pentru fiecare domeniu de ierarhizare,
dupd cum urmeaze:

- Se determina numarul SEU./, de studenti

formele de invd{dmdnt speciale men,tionate in nota
de la tabelul nr. 2 din anexa nr. 1):

SEU'd= > SEU'Y 'L,/
u-1

unde SEUdU reprezintd numdrul de studenli
echivalenti unitari ai universitalii U in domeniul d,
determinati dupd eliminarea categoriilor menlionate.

- Se determind fondurile FSEd considerand din
valoarea totald FSE ponderea studenlilor echivalenli
unitari din domeniul de ierarhizare d:

SEU'"ccF - -------:. x FsE,-"o _ 
Z|'.,SEI\,d..,"-

(lii) Analog procedurii prin care se determind FSEd se
determina suma alocate pentru finanlarea
suplimentard bazatd pe excelenta FSE/6 pentru
domeniul d gi ciclul de studii 4 considerand din
valoarea FSEd ponderea studen,tilor echivalenti
unitari din domeniul de ierarhizare d inmatriculati la
programe de studii asociate ciclului r

FSE- " = 
tt'" o x FsEn-
SLUtd

2. in a doua etapd se determine valoarea aloca,tiilor bugetare
per student echivalent unitar ponderat cu indicele de excelen,ta
pe fiecare domeniu de ierarhizare gi ciclu de studii:

(i) Se determine numdrul SEUP; de studenti
echivalenti unitari ponderali cu indicele de excelenta
din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r al
universitetii U:

<rttpu =--,. r.d Rf / 5LUr-d

unde kreste un indice de excelenla care depinde de
clasa in care sunt pozitionate in ierarhie programele
de studii oferite de universitatea U in domeniul d si la
ciclul de studii r (licenta, masterat, doctorat anul de
studii lV), a se vedea anexa nr.4.

(ii) Se determind numdrul SEUP4d de studenli
echivalenti unitari ponderali cu indicele de excelen!4,
din domeniul de ierarhizare d 9i ciclul de studii r

s--
s EIt P..d = ) s tu c!"

Ft
unde SEUPTI este numdrul de studenti echivalen,ti
unitari ponderati ai universitetii U din domeniul de
ietarhizarc d gi ciclul de studii.r (cu exceplia
doctoranzilor inmatriculati incepand cu anul
universitar 201112012 si a studentilor de la formele
de invatamant speciale menlionate in nota de la
tabelul 2 din anexa nr. 1).

(iii) Se determind din FSE valoarea aloca{iilor bugetare
arse,rd per student echivalent ponderat cu indicele de
excelenta pentru domeniul de ierarhizare d gi ciclul
de studii /:

FS E,,d
"f se r'd <trt!D

unoe:

- SEUPT6 este numdrul total de studen,ti echivalenti unitari
ponderali din domeniul de ierarhizare d gi ciclul de sludii I

rpu - \ rpuL'"'

echivalenli unitari din domeniul de ierarhizare d - FSE:,6 reprezintd valoarea finanlirii suplimentare bazate

1cu excepiia doctoranzilor inmatriculati incepand cu pe excelenla corespunzitoare domeniultii d, pentru ciclul de

anul universitar 2011-2012 9i a studen,tilor de la studll r'
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3. in a treia etapd se determind valoarea alocatiilor bugetare
pentru finantarea suplimgntara bazatd pe excelen,te pentru
fiecare universitate, pentru fiecare ciclu de studii r gi ca valoare
totale:

(i) Pentru fiecare universitate U se determina valodrea
alocaliei suplimentare bazate pe excelen.td in
domeniul de ierarhizare d 9i ciclul de studii /:

rcrU:n v lFllPut Jurd - vlsg,rd ^ ruvt rd

unde:

- SEUP:d este numirul de studenti echivalenti
unitari ponderali ai universitalii U din domeniul de
ierarhizare d, la ciclul de studij n

- orse,r,d reprezinta valoarea din FSE a aloca,tiei
bugetare per student echivalent ponderat cu indicele
de excelenld corespunzdtor domeniului d gi ciclul de
studii r.
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(ii) Pentru fiecare universitate U se determine valoarea
aloca,tiei suplimentare bazate pe excelenld pentru
ciclul de studii /:

D

t,.st !:zt.\t:!o
d=7

unde FSf;"n este valoarea alocatiei suplimentare
bazate pe-excelen!d pentru universitatea U din
domeniul de ierarhizare d, pentru ciclul de studii r.

(iii) Pentru fiecare univbrsitate se determina valoarea
totalii a aloca!iilor bugetare pentru finantarea
suplimentari bazate pe excelenla:

ltSIl u :

unde FS4u este valoarea alocatiei suplimentare
bazate pe excelentd pentru universitatea U pentru
ciclul de studii r.

Y
/r I'St.:i

ANEXA Nt. 1

Valorile coeficientilor de echivalare 9i de cost pentru anul 2014,
conform Ordinului ministrului educa!iei, cerceterii, tineretului gi sportului nr.6.26512012
pentru finanlarea prin granturi a studen!ilor inmatricula!i in anul universitar 2012-2013

Tabelul nr. 1: Lista formelor de invdtdmant cu coeficien!ii de echivalare corespunz;tori folositi pentru finanlarea studenlilor
inmatricufali intr-un program de studii de licente sau de master 9i a doctoranzilor inmatricula!i anterior anului universitar 2011-2012

Nt
crt.

Ciclul iiforma de invatdmant
Coeflcient

oe
ecnrvaLare

l. Studii univ€rsitare de licenli
1 Studii in limba romana(1) 1,00

2 Studii in limba maohiard - ca limbd materna 2,00

3 Studii in limba qermand 
- ca limbd maternd 2,50

4.1 Studii integral in limbi de mare circulatie interna,tionale(2) tqn

4.2 Studii desfegurate partial in limbi de mare circulatie internationala si in Iimba romanA 1 ,25

5.1 Studii integral in limbi de circulalie restransd 2,00

5.2 Studii desfegurate partial in limbi de circulalie restransa gi in limba romana 1 ,50

6 Studii desfdsurate in cadrul extensiilor universitare - in afara tdrii 2,50

7 Studii universitare cu frecventA reduse 0,25

8 Studii universitare - invdtdmant seral 0,80

ll. Studii universitare de masterat(3)

9 Studii de masterat in limba roman6(r ) 2,00

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

11 Studii de masterat desfagurate in cadrul extensiilor universitare - in afara larii 3,00

12 Studii de masterat in limbile minoritdtilor nationale(4) 3,00

lll. Studii universitare de doctorat
Studii universitare de doctorat cu frecventd (cu exceplia domeniilor tehnic, agronomic, gtiinle-) 9i medicinA) 3,00

'12.b studii universitare de doctorat cu frecventd (in domeniile tehnic, agronomic, stiinte si medicind) 4,00

lV. Alte forme de pregitire
13 Stagiu de reziden,tiat 1 ,20

14 Pregdtire preliminara pentru studenli streini (an pregatitor)
.1 2E

15 Activitdti asociate acordarii gradelor didactice in invetdmantul preuniversitar 0,40

16 Pregatire pedagogicd suplimentard (seminar pedagogic) 0,16

') Informaticd, geografle, geologie, fizice, matematicd, chimie, biologie
('i) Coeficientul se aplicd gistud;nlilor inscrigi la forma ,,Studii desfasurate in afara localitdtii de rezidenle a universitdlii" de la c clul un versitarde licenle
(2) pentrLl domeniul medicinS, stubiite in li;bi moderne,.pentru uitimii 3 ani (cllnicl), care se desfdgoare in limba romanS, se utilizeazd coeficientul de

echivalare de la studiiin limba romana.
(3) La forma de masterat de Ltn an gijumetate, penlru anul 2 cu un semestru se considere coeficientul de echivalare corespunzdtof numai penku un

semestru.
(a) Coeficientul se aplicd studenlilor inscrisi la 'Studii de masterat ?n limba germane (lmbd maternS)" 9i 'Studii de masterat in limba maghiari (limbd

maternd) de la ciclul universitar de masterat.
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Tabelul nr' 2: Lista domeniilor de ierarhizare cu coeficientii de cost corespunzetori folosill pentru finanlarea studenlilor
inmatricula!i intr'un program de studii de licenld sau de master gi a doctoranzilor inmatriculati anterior anutui universitar 2011-2012

Domeniul fundamental
de ierarhizare (DFl) Domeniul de ierarhizare (Dll) Coeficient de

cosl

Matematici 9i gtiinle ale naturii

l\4atematice | ,oc
Informaticd l,oc
Fizicd 1,90

Chimie 1,90

Geografie 1,65

Geologie | ,oc
Stiinle ale mediului I,OC

$tiinte ingineresti

Inginerie civil6 gi instalalii 1 ,75
Inginerie electrice si energetice 1,75

Inginerie electronicd gi.telecomunicatii 1,75

Inginerie geologic6, Inginerie geodezica 1,75

Inginerie chimica 1,90

l\4ine, petrol 9i gaze 1 ,75
Inginerie aerospalial5, autovehicule, transporturi

Agronomie, Horticulture, Silviculture, Inginerie forestierd 1 7R

Biotehnologii 1 ,75

lngineria produselor alimentare I 7q

Zootehnie 1,75

Ingineria sistemelor, calculatoare gi tehnologia informatiei 1,75

Inganerie mecanicd 1,75

Inginerie industriald 1,75

Mecatronica si robotice 1,75

Ingineria materialelor 1,75

Ingineria mediului 1,75

lnginerie 9i management 1,75

Inginerie genistica, inginerie de armament, rachete si munitii 1,75

$tiinte biologice si biomedicale

Biologie 1,90

Biochimie 1,90

lMedicind

Medicina veterinard 2,25

Nledicinii dentare

Farmacie 2,25

9tiinte sociale

Drept 1 ,00

9tiinle administrative 1 ,00

9tiin!e ale comunicaril 1,00

Asistenl6 sociald 1 ,00

Sociologie 1,00

9tiinle politice '1,00

$tiin!e militare, informatii si ordine publicd 1,00

Administrarea afacerilor '1,00

Ciberneticd, statistica si informatica economice 1 ,65
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Domeniul fundamental
de ierarhizare {DFl)

Domeniul de iefarhizare (Dll) Coeficient de
cost

Contabilitate 1,00

Economie 1 ,00

Fina nte 1,00

N4anagement 1,00

Marketing 1,00

Relatii economice internationale 1,00

Educatie fizica gi sport 1,86

Psihologie 1,00

$tiinte ale educaliei 1,00

9tiinle umaniste 9i arte

Filologie 1 ,00

Filosofie 1,00

lstorae 1,00

Teologie 'l,00

Studii culturale 1,00

Arhitecturd si urbanism 2,50

Arte vizuale (lstoria gi teoria artei) 3,00

Artele spectacolului (Teaku/Film) 5,37 t7 ,50

MuzicA (lnterpretare muzicaldiMuzica (pedagogie muzicali) 5,37/3,00

NOTAI
Toli studenlii/participanlil din toate universitetile de stat din Rom6nia, aflali la formele de invetemant speciale (Pregdtire

preliminare pentru studenti streini, Pregdtire psihopedagogica suplimentare, Activitati asociate acorddrii gradelor didactice in
invdtdmantul preuniversitar) sunt luati in considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.

ANEXA Nr 2

Distribulia fondurilor pentru finan!area institulionali a universita!ilor
din bugetul nalional pentru anul2014

Din suma alocatd in bugetul nalional pentru finanlarea institutionald a universitd,tilor se repartizeazd
3% pentru finanlarea situaliilor speciale, care nu pot fl integrate in formula de finanlare, gi se alocd, pentru

finan{area granturilor doctorale pentru studenlii doctoranzi inmatriculati incepand cu anul universitar
201112012, o sume calculate conform anexei nr. 3la metodologie. Suma remasd se distribuie dupd cum
urmeaza:

a) Finanlarea de bazit (FB). 73,5%
b) Finantarea suplimenlard (FS): 25,50%, din care:
1 . Finan[are suplimentad bazale pe excelen,td (FSE): 25%

2. Finantarea preferentiald a programelor de studii de master 9i doctorat in gtiinle gi tehnolosiii
avansate, a programelor in limbi de circulalie internationald si a doctoratelor'in cotutela (FSEP): 0,00 o/"

3. Cregterea capacitetii institufionale gi a eficienlei manageriale (FSCI\4): 0,00%
4. Asumarea de cetre instilutiile de inva,tdmant superior a unui rol activ la nivel local 9i regional

(FSL): 0,s0 %
c) Dezvoltare institutionald: 1 ,00%
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Finanlarea prin granturi a studenlilor doctoranzi inmatriculali incepind cu anul 2011

ANEXA Nt. 3

Fundamentarea grantului anual pentru doctorat

Categorii cheltuieli

Domeniulde flnantare
Corelatia cu arl. 160 alin. (2)

din Legea educatiei
nationale nr 1/2011,

cu modificdrile

!i completdrile ulterioareD1 D2 D3, D4

Salarizarea conducatorului de doctorat 8.000 8.000 8.000
Costurile pentru
programul de studii
avansate

2 Salarizarea membrilor comisiei de indrumare 1.500 '1.500 1.500

3 Program de pregetire bazat pe studii avansate 2.500 2.500 2.500

Program de pregetire suplimentar 1.000 1.000 '1.000

5 Fonduri pentru cercetare 4.000 6.400 9.600
Costurile pentru
programur oe
cercetare

6 Regia gcolii doctorale - 20%
5.301i
5.4451
6.126

5.781/
5.9251
6.606

6.4211
6.565/
7 .246

TOTAL GRANT (lei)
22.30'v
22.445t
23.126

25.181t
25,325t
26.006

29.0211
29.165t
29.846

Corelalia cu art. 160
alin. (2) din Legea

n.112011,
cu modificirile
gi completerile

ulterioare

Eiplicafie pentru modul de calcul:
Conducitorului de doctorat i se aloca 14 ore fizicellund pentru fiecare doctorand = 170 orelan = 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 pregatire studii avansate = 14 septemani x 6 ore fizice (15 ore conventionale)/saptdmAna = 1 norme didactica

de profesor (formalie de 6 doctoranzi), cca 2.500 lei/studenuan (costurile sunt distribuite egal pentru cej trei ani de studiu).
Program de pregatire suplimentar = 40% din valoarea celui normal.
Fonduri pentru cercetare
1. Pentru domeniul de finantare D1 a studiilor doctorale se aloce o sumd de 4.000 lei.
2. Pentru domeniul de finanlare D2 a studiilor doctorale se aloca o sume de 6.400 lei (ajustare cu un coeficlent de 1,6).
3. Pentru domeniile de flnantare D3 si D4 a studiilor doctorale se alocd o sumi de 9.600 lei (ajustare cu un coeficient de 2,4).
in domeniul de finanlare D1 intrd programele de studii doctorale din urmatoarele domenii de ierarhizare: Drept; 9tiinle

administrative; gtiinle ale comunicdrii; Sociologie; Asistenle sociala; 9tiinle politice; Stiinle militare, info-rmatii gi .ordine publicA;

Economie; Adminisirarea afacerilor; Finante: Cibernetice, statisticA gi informatice economice; Contabilitate; Relalii economice
internationale; Management, l\4ark6ting; Psihologie; 9tiinle ale educatiei; Filologie, Filosofie; lstorie; Teologie; Studii culturale

' in domeniul de finantare D2 intri programele de studii doctorale din urmatoarele domenii de ierarhizare: Inginerie civila
gi instalalii; Inginerie electronicd gi telecomunicalii; Inginerie geologica; Inginerie geodezice; Mine, petrol 9i gaze; lnginerie
ierospalibld, autovehicule gi traniporturi; Zootehnie; Biotehnologiij lngineria produselor alimentare; Agronomie, Horticulturd,
Silvicultura, Inginerie forestiei6; lngineria sistemelor, calculatoare gi tehnologia informatiei; lnginerie mecanicai Inginerie industriald;
Mecatronica gi roboticd; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Inginerie si management; Inginerie genistica; Inginerie. d,e

armament, raihete 9i munitii Inginerie electricA gi energetica; Educatiefizica si sport; Biologie; Biochimie; Matematica; lnformaticd;
Chimie; Inqinerie chimice; Geologie; Geografie; 9tiinle ale mediului; Fizice.

in"domeniul de finanta16 D3 intr-a progiam6le de studii doctorale din urmdtoarele domenii de ierarhizare: l\,4edicine;

l\iledicind veterinard; Medicina dentara; Farmacie; Arhitectura si urbanism.
in domeniul de finanlare D4 intre programele de studii doctorale din urmetoarele domenii de ienrhizarc: Arte vizuale;

lstoria si teoria artei; Artele spectacolului; Muzice.

ANEXA Nr 4

Valoarea indicilor de excelente kr in funclie de pozilionarea in ierarhie
a programelor de studii gi de ciclul de studii pentru anul 2014

Pozitionarea in ierarh e a programelor de studii

E D c B

Ciclul de studii

Licen!e 0 1 I,C 2 2q

Masterat 0 0 1 2 tl

Doctorat 0 0 0 1 5


