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Propuneri privind repartizarea pe instituţii de învăţământ 

superior a fondurilor aprobate prin Legea Bugetului 
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REPARTIZAREA PE INSTITUŢII A FONDURILOR APROBATE 

PENTRU FINANŢAREA COMPLEMENTARĂ PE ANUL 2002 

 

 În structura bugetului pentru învăţământul superior se cuprind alocaţiile bugetare 

aprobate pentru finanţarea complementară privind : 

- transferurile (burse); 

- facilităţile de transport urban pentru studenţi; 

- investiţiile; 

- reparaţiile capitale; 

- cercetarea ştiinţifică. 

 
1.  Distribuţia fondurile aprobate pentru transferuri (burse) 

Fondurile aprobate pentru burse se repartizează pe universităţi în funcţie de numărul 

studenţilor de la cursurile de zi (forma lungă, forma scurtă, studii aprofundate, masterat) şi 

numărul doctoranzilor cu frecvenţă. 

 Ţinând seama de raportul dintre bursa unui doctorand cu frecvenţă şi bursa medie a unui 

student urmează ca numărul doctoranzilor cu frecvenţă să fie ponderat cu coeficientul 3. 

 
2.  Finanţarea facilităţilor de transport urban pentru studenţi 

Pentru repartizarea cât mai echilibrată a fondurilor aprobate pentru finanţarea facilităţilor 

de transport urban trebuie să se ţină seama de : 

- aria centrului universitar; 

- aglomerarea centrului universitar; 

- diversitatea reţelelor de transport urban. 

 În funcţie de aceste criterii propunem următorii coeficienţi de diferenţiere pe zone a 

universităţilor de stat în privinţa facilităţilor de transport urban pentru studenţi : 

Zona I : Bucureşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00

Zona a II-a : Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, Constanţa, Oradea, 

Bacău, Arad, Galaţi, Braşov, Ploieşti . 1.50

Zona a III-a : Târgu Mureş, Baia Mare, Piteşti, Sibiu, Suceava, 

Târgovişte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00

Zona a IV-a : Alba Iulia, Petroşani, Reşiţa, Târgu Jiu . . . . . . . 0.50

  

De facilităţile de transport urban nu beneficiază studenţii care studiază în afara localităţii 

de reşedinţă a universităţii (filiale, colegii, extensii universitare). 



3. Finanţarea investiţiilor 

În cadrul acestui capitol este necesar să se facă distincţie între: investiţii de natura 

construcţiilor, consolidări şi dotări independente. 

 Apreciem că se impune ca, în anul 2002, finanţarea în cadrul acestui capitol să ţină seama 

de cel puţin următoarele reguli: 

- să nu se deschidă nici un şantier nou de construcţii în reţeaua de învăţământ superior, 

fondurile de investiţii pe anul 2002 urmând să fie dirijate spre finalizarea obiectivelor 

aflate în lucru; 

- să se finanţeze în mod prioritar consolidările spaţiilor de învăţământ şi a spaţiilor 

sociale; 

 

 4. Finanţarea reparaţiilor capitale 

În ceea ce priveşte repartizarea pe universităţi a fondurilor aprobate pentru reparaţii 

capitale la clădiri şi construcţii, pe anul 2002, socotim necesar: 

- să se ţină seama de starea tehnică actuală a clădirilor şi construcţiilor pentru care se 

solicită fonduri pentru reparaţii capitale; 

- să fie avute în vedere, cu prioritate, obiectivele cu cele mai îndelungate durate de la 

ultima reparaţie capitală, indiferent de universitatea în care acestea se află. 

 

5. Finanţarea cercetării ştiinţifice 

Cercetarea ştiinţifică reprezintă un alt domeniu pentru care finanţarea se realizează pe 

baze competiţionale. 

 Pentru proiectele care vor fi finanţate din împrumutul Băncii Mondiale şi din contribuţia 

Guvernului României se vor aplica procedurile de evaluare, monitorizare şi finanţare elaborate 

de CNCSIS şi CNFIS cu acordul reprezentanţilor Băncii Mondiale. 
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