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Luând în considerare Adresa nr. 3.458 din 2 decembrie 2019 a Consiliului Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior, înregistrată la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 748 GP din 3 decembrie 2019,
în temeiul:
- art. 193, 197, 216, art. 219 alin. (2) și al art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
și Cercetării,
ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea
suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2020, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor
transmise.

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior își asumă răspunderea pentru
corectitudinea calculelor efectuate conform anexei și notifică Ministerului Educației și Cercetării eventualele
neconcordanțe sesizate.

Ministerul Educației și Cercetării și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
notifică, verifică și/sau controlează instituțiile de învățământ superior de stat privind orice neconcordanțe
sesizate în datele raportate.

În anul 2020, Ministerul Educației și Cercetării analizează și aprobă deschiderile de credite lunare, pe
întreg parcursul anului, astfel încât instituțiilor de învățământ superior de stat să le fie repartizate sume care să
asigure funcționarea în condiții normale a acestora.

Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației și
Cercetării, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de
stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării, 

Cristina Monica Anisie

București, 27 ianuarie 2020.
Nr. 3.116.

ANEXĂ
METODOLOGIE 

de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de
învățământ superior de stat din România, pentru anul 2020

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

Art. 5. -

Art. 6. -

Art. 7. -
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727769&d=2020-02-25#p-45727769
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727797&d=2020-02-25#p-45727797
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727997&d=2020-02-25#p-45727997
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728030&d=2020-02-25#p-45728030
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45728064&d=2020-02-25#p-45728064
http://lege5.ro/App/Document/gm2tqmrvhazq/hotararea-nr-24-2020-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-si-cercetarii?pid=308892991&d=2020-02-25#p-308892991
http://lege5.ro/App/Document/gm3demjsg43a/metodologia-de-alocare-a-fondurilor-bugetare-pentru-finantarea-de-baza-si-finantarea-suplimentara-a-institutiilor-de-invatamant-superior-de-stat-din-romania-pentru-anul-2020-din-27012020?d=2020-02-25

