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Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare  

bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior  

------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 145 alin. (1) lit. a) din Codul educaţiei al Republicii Moldova  

nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, 

art.634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă  Metodologia de finanțare bugetară a instituţiilor publice de 

învăţământ superior (se anexează). 

  

2. Metodologia de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ 

superior se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2021 (elaborarea, aprobarea, 

executarea și raportarea bugetului) pentru toate instituţiile publice de învăţământ 

superior cu autonomie financiară. În funcție de rezultatele implementării, pe 

parcursul anului 2021 prezenta hotărâre va fi modificată la propunerea 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dacă este cazul, pentru aplicare 

constantă. 

 

3. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării în comun cu Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale și Cancelaria de Stat: 

1) vor asigura finanţarea instituţiilor publice de învăţământ superior din 

subordine, în bază Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de 

învăţământ superior; 

2) vor monitoriza  implementarea noii metodologii de către toate instituţiile 

publice de învăţământ superior cu autonomie financiară. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției 

Sociale și Cancelariei de Stat. 
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5. La punctul 25 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 983/2012 cu 

privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în 

condiţii de autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 270-272, art. 1057), cu modificările ulterioare, textul „2%” se substituie cu 

textul „5%”. 

 

6. Se prelungește, până la 31 decembrie 2020, perioada de tranziție la modul 

de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de 

autonomie financiară prevăzute la Hotărârea Guvernului nr. 983/2012 cu privire 

la modul de funcționare a instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de 

autonomie financiară. 

 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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              Aprobată  

prin Hotărîrea Guvernului nr. 
 

METODOLOGIA DE FINANȚARE BUGETARĂ A  

INSTITUŢIILOR PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

  

1. Metodologia de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ 

superior (în continuare – Metodologie) stabilește modul de alocare pentru 

instituțile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost 

standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a 

programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și master, a 

finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării 

complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției. 

 

2. Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard a instituțiilor publice de 

învățământ superior sunt prevăzute pentru programele de studii superioare de 

licență și master, autorizate provizoriu sau acreditate de către Agenția Națională 

de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare sau de alte agenții internaționale 

de asigurare a calității. 

 

3. Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard a instituțiilor de 

învățământ superior includ:  

1) cheltuieli pentru salarizarea personalului științifico-didactic, științific, 

didactic și didactic auxiliar, a personalului de cercetare implicat în desfășurarea 

programelor de studii și alte categorii de personal; contribuțiile pentru asigurări 

sociale și medicale obligatorii; 

2) cheltuieli de achiziționare a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare 

pentru asigurarea desfășurării procesului educațional/de cercetare ştiinţifică; 

3) procurări de mijloace fixe în scopuri educaționale şi de cercetări 

științifice universitare. 

 

4. Alocațiile bugetare pentru finanțarea bugetară a instituțiilor publice de 

învățământ superior (cu excepția burselor, sumelor destinate pentru întreținerea 

căminelor, îndemnizațiilor pentru membrii consiliilor de dezvoltare strategică, 

plata mobilităților academice, studiile superioare de doctorat) se divizează după 

cum urmează: 

1) finanțarea-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de 

ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile 

de studii superioare de licență și master – 75% din alocațiile bugetare pentru 

finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ (în continuare – alocații 

bugetare directe);  
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2) finanțarea compensatorie pentru susținerea performanței în instituțiile 

publice de învățământ superior – 20% din alocațiile bugetare pentru finanțarea 

bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior (în continuare – alocații 

bugetare indirecte); 

3) finanțarea complementară pentru modernizarea bazei materiale și 

didactice – 5% din alocațiile bugetare pentru finanțarea bugetară a instituțiilor 

publice de învățământ superior. 

 

5. Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard, atribuită fiecărei instituții 

publice de învățământ superior pentru studenții înmatriculați în conformitate cu 

comanda de stat pentru studii superioare de licență și de master, se transferă 

instituției în baza numărului de studenți echivalenți ai acestora.  

 

6.  Numărul de studenți echivalenți ai universității se determină prin 

înmulțirea numărului fizic de studenți finanțați din bugetul de stat ai acesteia cu 

coeficienții de ajustare corespunzători formelor de învățământ și programelor de 

studii pe cicluri de studii. Numărul fizic de studenți finanțați din bugetul de stat va 

fi raportat la 1 octombrie a anului bugetar precedent. 

 

7. Lista și valorile coeficienților de ajustare (în funcție de ciclul de studii,  

programele de studii și forma de învățămînt) sunt stipulate în tabelele 1 și 2 din 

anexa la prezenta Metodologie. 

 

8.  Corelarea studiilor integrate cu ciclurile de studii de licență și master se 

prezintă în tabelul 3 din anexa la prezenta Metodologie. 

 

9. Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard pentru instituțiile publice 

de învățământ superior se determină conform următoarei proceduri: 

1) se calculează numărul de studenți echivalenți, finanțați din bugetul de 

stat, pentru fiecare instituție publică de învățământ superior și pentru fiecare ciclu 

de studii. Procedura are două etape: 

a) pentru fiecare instituție publică de învățământ superior i și pentru fiecare 

ciclu de studii c (licență (c=1) și master (c=2)) se determină numărul 𝑁𝑆𝐸 𝑐,𝑗
𝑖  de 

studenți echivalenți din grupul de finanțare a programelor de studii j de la toate 

formele de învățământ: 
𝑁𝑆𝐸 𝑐,𝑗

𝑖 = ∑ 𝑓𝑡 ×𝑇
𝑡=1 𝑁𝑆𝑡,𝑗

𝑖 , 

unde  

𝑁𝑆𝑡,𝑗
𝑖  – numărul de studenți fizici de la ciclul de studii c, grupul programelor 

de studii j cu forma de învățămînt t, înmatriculați la instituția publică de 

învățământ superior i raportat la 1 octombrie a anului bugetar precedent; 

𝑓𝑡 – coeficientul de ajustare conform formei de învățămînt t (tabelul 1 din 

anexa la prezenta Metodologie); 
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𝑇 – numărul total de forme de învățământ finanțate din bugetul de stat în 

învățământul superior din Republica Moldova (tabelul 1 din anexa la prezenta 

Metodologie). 

b) pentru fiecare instituție publică de învățământ superior i, se determină 

numărul 𝑁𝑆𝐸 𝑐
𝑖  de studenți echivalenți la fiecare ciclu de studii c (licență (c=1) și 

master (c=2)): 

𝑁𝑆𝐸 𝑐
𝑖 = ∑ 𝑑𝑐,𝑗 × 𝑁𝑆𝐸 𝑐,𝑗

𝑖

𝑁𝑑

𝑗=1

 , 

unde: 

Nd – numărul total de grupuri de programe de studii (tabelul 2 din anexa la 

prezenta Metodologie); 

𝑑𝑐,𝑗 – coeficientul de ajustare corespunzător grupului programelor de studii 

j și ciclului de studii c. 

2) se calculează numărul de studenți echivalenți în toate instituțiile publice 

de învățământ superior:  

𝑁𝑆𝐸 = ∑ ∑ 𝑁𝑆𝐸𝑐
𝑖

2

𝑐=1

𝑈

𝑖=1

 , 

 

unde U este numărul de instituții publice de învățământ superior cu 

autonomie financiară din Republica Moldova; 

3) se determina alocația 𝑃𝑠𝑒 pe student echivalent: 

𝑃𝑠𝑒 = 𝐹𝐷/𝑁𝑆𝐸 , 

unde FD reprezintă suma alocaților bugetare directe, iar NSE este numărul 

total de studenți echivalenți; 

4) pentru fiecare instituție publică de învățământ superior i se determină 

alocația bugetară directă 𝐹𝐷 𝑐
𝑖  pentru fiecare ciclu de studii c: 

𝐹𝐷𝑐
𝑖 = 𝑃𝑠𝑒 × 𝑁𝑆𝐸 𝑐

𝑖  , 

unde: 

𝑃𝑠𝑒 – valoarea alocației pe student echivalent;  

𝑁𝑆𝐸 𝑐
𝑖  – numărul de studenți echivalenți ai instituției publice de învățământ 

superior i, înmatriculați la ciclu de studii c; 

5) se determină alocația bugetară directă 𝐹𝐷𝑖 pentru fiecare instituție 

publică de învățământ superior cu autonomie financiară:  

𝐹𝐷𝑖 = ∑ 𝐹𝐷 𝑐
𝑖

2

𝑐=1

 . 

 

9. Alocațiile bugetare pentru finanțarea compensatorie (alocații bugetare 

indirecte) se determină în baza indicatorilor de performanță conform următoarelor 

direcții distincte de activitate: 
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1) procesul de predare-învățare (indicatori I1. Raportul numărului de 

studenți de la ciclul de master și numărul de studenți de la ciclul de licență și I2. 

Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce 

doctorat și numărul total de cadre didactice titulare); 

2) cercetarea științifică universitară/performanța artistică/performanța 

sportivă (in- dicatori I3. Calitatea resursei umane și I4. Fondurile pentru cercetare 

științifică / performanță artistică / performanță sportivă); 

3) dimensiunea de internaționalizare (I5. Mobilități outgoing (RM-EU), I6. 

Mobilități incoming (EU-RM) și I7. Fonduri atrase din proiecte internaționale (cu 

excepția celor de cercetare); 

4) orientarea socială: burse din fonduri universitare, altele decît cele din 

bugetul de stat, investiții în cămine, alte obiecte de infrastructură, asigurarea 

stagiilor de practică (I8. Locuri în cămine studențești.).  

 

10. Tipurile și ponderile indicatorilor de performanță pentru finanțarea 

compensatorie, precum și modul de calcul al acestora, inclusiv procedura de 

determinare a alocațiilor bugetare indirecte, se aprobă anual prin ordinul  

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în baza deciziei unei comisii 

constituite din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanţelor, Cancelariei de Stat și 

ai instituțiilor publice de învățământ superior cu autonomie financiară.  

 

11. Distribuția alocațiilor bugetare pentru finanțarea bugetară a instituțiilor 

publice de învățămînt superior  se aprobă anual prin ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării.  

 

12. Volumul alocațiilor bugetare pentru finanțarea-standard și finanțarea 

compensatorie, precum și numărul de studenți echivalenți pe cicluri de studii, 

finanțați de la bugetul de stat, se stipulează în contractul anual  de finanțare a 

instituțiilor publice de învățămînt superior. 

 

13. Onorarea obligațiunilor stipulate în contractele anuale de finanțare a 

instituțiilor publice de învățămînt superior este supusă controlului periodic 

efectuat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului și Cancelaria de Stat.  

 

14. Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard și finanțarea 

compensatorie reprezintă una dintre sursele de venituri ale instituțiilor publice de 

învățămînt superior și sunt utilizate de instituții în condițiile autonomiei 

universitare în scopul realizării obiectivelor educaționale. 
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15. Finanțarea complementară include cheltuieli pentru îmbunătățirea 

condițiilor de cazare în cămine, modernizarea bazei materiale și didactice, dotarea 

cu calculatoare/softuri/utilaje, etc., precum și acoperirea unor cheltuieli specifice 

universităților regionale. Aceasta se va realiza în baza unui regulament aprobat 

prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
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                         Anexă 

Metodologia de finanțare bugetară a  

instituţiilor publice de învăţămînt superior 

Tabelul nr.1. 

Lista coeficienților de ajustare corespunzători formelor de învățămînt și limbilor 

de instruire, utilizați pentru finanțarea studenților înmatriculați la studii de licență și 

master 

Nr. Forma de învățământ 
Coeficient de ajustare 

ft 

1. Studii la frecvență cu limba de instruire română/rusă 1,00 

2. 

Studii la frecvență cu instruire în limbi de mare circulație 

internațională (suma ECTS a disciplinelor predate în 

limbile  de circulație internațională va constitui cel puțin 

60% din total) 

1,50 

3. Studii universitare cu frecvență redusă 0,4 

4. Învățământ la distanță 0,5 

Tabelul nr.2. 

Lista coeficienților de ajustare  corespunzători grupurilor programelor de studii, 

utilizați pentru finanțarea studenților înmatriculați la studii de licență și master 

La aplicarea formulei se va ține cont de grupurile programelor de studii, constituite din domenii generale de 

studii/specialități din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților din învățământul 

superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 482 din  28.06.2017: 

 

Grupurile programelor de studii 

Coeficient de ajustare dc,j 

ciclul I, licență, 

d1,j 

ciclul II, 

master, 

d2,j 

Grupul 1: Științe umaniste, Științe sociale și 

comportamentale, Filologie (cu excepția specialităților 

Limbi străine și Traducere și interpretare), Jurnalism și 

informare (cu excepția specialităților Jurnalism și 

procese mediatice; Activitatea editorială), Științe 

administrative, Științe economice, Drept, Servicii 

publice, Științe ale educației (cu excepția specialităților: 

Limbi străine, Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, 

Informatică, Muzică, Dans, Arte plastice, Educație 

Tehnologică, Educație fizică). 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 × d1,j 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul 2: Inginerie și activități inginerești, Tehnologii 

ale informației și comunicațiilor, Tehnologii de 

fabricare și prelucrare, Științe chimice, Științe 

biologice, Științe ale mediului, Științe fizice, 

Matematică și statistică, Științe ale educației (cu 

specialitățile: Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, 

Informatică, Educație fizică). 

1,65 
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Grupul 3: Arhitectură și construcții (specialitățile din 

domeniul de formare profesională Construcții și 

inginerie civilă), Arhitectură și construcții (cu 

specialitățile din domeniul de formare profesională 

Arhitectură și dezvoltare teritorială); Jurnalism și 

informare (cu  specialitatea Activitatea editorială), 

Filologie (cu specialitățile Limbi străine, Traducere și 

interpretare), Științe agricole, Silvicultură, Științe ale 

sportului, Științe ale educației (cu specialitățile Limbi 

străine, Muzică, Dans, Arte plastice, Educație 

Tehnologică). 

1,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 × d1,j 

 

Grupul 4: Sănătate (cu excepția specialității 

Stomatologie), Medicină veterinară. 
2,85 

Grupul 5: Arte (cu excepția specialităților Canto 

academic, Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie, 

Regie film și TV, Imagine film și TV), Sănătate (cu 

specialitatea Stomatologie); 

4,00 

Grupul 6: Arte (cu specialitățile Canto academic, 

Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie, Regie film și 

TV, Imagine film și TV), Jurnalism și informare (cu 

specialitatea Jurnalism și procese mediatice). 

6,00 

Tabelul nr. 3. 

Corelarea studiilor integrate cu ciclurile de studii de licență și master 

Domeniul de formare profesională 

/Specialitatea 

(studii integrate) 

 

Licență 

 

Master 

Medicină veterinară (6 ani de studii) Anii I-IV Anii V-VI 

Arhitectură (6 ani de studii) Anii I-IV Anii V-VI 

Medicină preventivă (6 ani de studii) Anii I-IV Anii V-VI 

Medicină (6 ani de studii) Anii I-IV Anii V-VI 

Stomatologie (5 ani de studii) Anii I-III Anii IV-V 

Farmacie (5 ani de studii) Anii I-III Anii IV-V 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA

la Proiectul Hoti16rii de Guvern Cu privire la aprobarea Melodologiei de finanyore bugetard
a instituliilor publice de invd!dmdnt superior

tiI cD un nl ilrc ua ot ru u d u ca a a rt c n ro a c b:l rao arcs z, ro cc tu up pu pa I)

sanrta!ii, Muncii gi Protecliei Sociale qi Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale gi
Mediului, universitdtile partenere la proiectul EUniAM TEMpUS.

, Culturii gi Cercetirii in cooperare cu Ministerul Finanlelor, MinisterulMinisterul Educaliei

iile ce au im us elabora rea2. Condi t I I I Id l'i ti le urmiriteIro cc u U c cta on arm ti I n :l I

IncepAnd cu I ianuarie 2013. l6 institulii publice de invl(imdnt superior cu diferili
fondatori au trecut la autonomia financiari. Elaborarea unei Metodologii de finanlare bugetard
a instituliilor publice de invAtament superior (in continuare Metodologia), dar gi a altor
mecanisme de finan1are, prezintA cateva avantaje importante de alocare a fondurilor de la
bugetul de stat cetre universitilile publice:

o Cre$terea autonomiei un iversitare;

o Cre$terea eficienlei utilizdrii fondurilor bugetare gi a transparenlei;
o imbundtilirea calitelii programelor de studii qi a cercetdrii qtiinlifice din

universitdli;
. Aparilia in timp a unei flexibiliteli bugetare;

. Centrarea activittrtilor universitelilor pe studen!i gi nevoile acestora de

formare profesionald.

Conform Codului EducaJiei al Republicii Moldova nr.l52120l4, articolul 145, alineat (l),
finan{area bugetard a inv[]imAntului se face prin finanlarea-standard: cost standard per

copil/elev/student gi coeficientul de ajustare, finanlarea compensatorie gi finanlarea
complementara. Efectuarea acestei finanldri este posibild prin determinarea modalitalii de

calculare a costului per student qi a formulei de alocare a surselor de finanlare de la bugetul de

slat cetre universitlli. La definitivarea Metodologiei men[ionate s-a linut cont de rezultatele
proiectului TEMPUS EUniAM, precum qi de opinia expe(ilor din RomAnia in cadrul unui
proiect TAIEX, a fost consultat cu toate universitAlile, cu Consiliul rectorilor, Consiliul
Economic de pe lingd Prim-ministru, Centrul de Implementare a Reformelor, parteneri

intemalionali. mediul de alaceri.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislafiei naJionale cu legislafia Uniunii Europene
Prezentul proiect de Hotir6re nu contravine legislaliei Uniunii Europene.

4. Principalele prcvedcri ale proiectului gi eviden(ierca elcmentelor noi

in vederea eficientizdrii resurselor financiare ale statului $i asigurarii transparentei aloclrii
surselor de finan{are de la bugetul de stat destinate formdrii profesionale iniliale pe universit5li,
se propune utilizarea finan16rii universitalilor in baza unei Metodologii.

Metodologia de finantare bugetara a instituliilor publice de inv6llmint superior stabileste

modul de alocare pentru institulile publice de invApmint superior a fi nanldrii-standard, in baza

de cost standard per student gi coeficienli de ajustare, asociatd gradului de complexitate a



program e or de 5 u d d e lt c C u r e d e stud deS u pcrIoare t) le a fi nanteco to
nmpen Sil rI pen tru S u S I) e rea performan c fi ler$ a n a t1 C om p ementa re pc l1 ru modern zareabaze IN a1c r a e S d d act ce a

Arocaliire bugetare pentru finanlarea bugetari a institufiiror pubrice de inver.mintsuperior (cu excepfia burseror, sumelor destinate fentru intrelinerea cdmineror, indemnizatiilorpentru membrii consiliiror de dezvortare strategice, prata mobirite{iro, u.ua"ri.", ,,riiir"superioare de doctorat) se divizeazi dupd cum urmeazi:

a) finantarea-sranda rd, in bazd d.e cost standard per student gi coeficienli de ajustare,asociatd gradurui de comprexirat. u progrur.io, oe studii de ra cicrurire de studiisuperioare de licenld gi master _75,o.din alocaliiie Urg.,ur. i.no, finanlarea bugetarda instituliilor pubiice de invdfimint (in continuare a i"oyii [rg"tor" airrrt"l;

I^irl".:" compensatorie pentru sustinerea performanlei in instituliile publice deinvi{amint superior - 20% din alocaliile irr""..-O"r,r, finanlarea bugetard ainstituliiror publice de invatamant superior (in 
"J*;nuui"'o-t*olii bugetare indirecte);

lrnanlarea.compremen'ur. pentru modernizarea bazei materiare qi didactice - 5yo dinalocaliile bugetare pentru finanlarea bugetard a instituliilor publice de inv.lamintsuperior.

b)

c)

Alocaliile bugerare pentru finanfarea. bugetard a instituliiror de inv[fdmint superior suntdestinate pentru a acoperi chertuierire de p-redare-?nui1ur.-'"uutuur. a universitlfiror gi incrudcheltuieli pentru sararizarea personarurui impricat in predare, sararizarea personarurui auxiriar,a personarurui de cercetare, contribufiile pentru asigurdri' sociaie gi medicare obrigatorii,achizilionarea mirfuritor, serviciitor gi tutrdritor ;;;;r";;;;, 
t;"i:::l:::" 

,,-:1111
procesului educalionai etc. 

r'lv!rrvr lr rurrallrur necesare pentru asigurarea desfEqurirrr

Calculele cu referire la aloca{iile bugetare directe au ca nun.r dp n^,.i,- .r^: -:r_ .

numiruldestudenliechivarenlisicosturstaidard o..rir*"ffi,il[t,'JfiH:"T,llll';
este introdusr pentru a exprima laptul cd pro..rrl a. ro..rr" prof'esionald universitari a unuistudent necesitacosturi diferite, in funcliede ror.ua" inuijardnt, ciclul destudii lacareacesraeste inscris, domeniul de studiu in care este pregetit.

In vederea carcuidrii numirurui de studenfi echivarenli Metodorogia dati propune introducereaunor coeficienli de ajustare, care iau in considerare grupurile pentru iinanlarea programeror destudii (toate domeniire de formare profesionarS qi speciatitalite sunt prezentate in 6 grupe),nivelul de studii (ricen1i, master), rorma de invd[dma"ir.u ir..u"nra, cu frecvenla redusd), rimbade instruire' Costur standard per student reprezintd suma de bani arocatd pentru un studentinscris la licenld, intr-un program cuprins in grupul l.
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C ll c u are a a fi co l1 za a pel'l ru fiecare an Spre d tre dn t') caton s L] n
precon C ota dre or d dac !_e LIn erS ta rc Ll a rc c u ;t t fl aruu r1 n ce n u m
nl0b or acad e m C fondu r atras d n pro ectC t1 ern a on a ar d b rd dn u n] e u rS aco a e
unlversitate, numarul de locuri in clmine etc.

Determinarea cotei de 2oyo prevezute pentru finanlarea compensatorie a reieqit din examinarea
extensivd a practicii internalionale in acest sens, cu exemple concludente din perspectiva
eficacitdtii gi sustenabilitdfii acestei cifre, iar simularea formulei aferente in cadrul instituliilor
de invdtamant a confirmat validitatea acesteia.

Alocaliile hugetore pentrufinanlarea compremenrord reprezintd partea din finanlarea bugetard
a instituliilor de invd!6m6nt superior, care se afld la dispozilia Ministerului Educaliei, culturii
gi cercetdrii qi ministerelor de resort pentru 'imbundtrlirea condiliilor de cazare in crmine.
modernizarea bazei materiale gi didactice, dotarea cu calcu Iatoare/softuri/utilaje, etc., precum gi
acoperirea unor cheltuieli specifice universit5lilor regionale neprevdzute gi se utilizeazr conform
Hotrridrii de Guvem nr.983 din 12 decembrie 2or2 cu privire la modur de luncpionare a
instituliilor de invdldmdnt superior de stot in condilii de autonomie financiard Ei se va utiliza
in baza unui Regulament aprobat prin ordinul Ministerului Educa{iei, culturii gi Cercetirii.

Metodologia propusd descrie, pas cu pas, formula de alocare a surselor de finan{are din bugetul
de stat cdtre universitdli.

Majorarea alocatiilor bugetare pentru finanlarea complementara de hz%o, actualmente, la 5olo,
conform noii Metodologii, va permite finanlarea actiunilor menlionate mai sus, care nu pot fi
integrate in l'ormula de finanfare. De asemenea, fondul alocafiilor bugetare pentru finanlarea
complementare va fi utilizat in scopul suslinerii universitililor regionale, la solicitarea acestora,
conlorm cheltuielilor reale, cu prezentarea potentialelor proiecte de actiuni concrete planificate
sau a devizelor de cheltuieli pentru actiunile in curs. Finanfarea complementari se va realiza in
baza unui regulament elaborat de cdtre MECC, elaborat dupd consultarea cu instituliile
interesate. ludnd in considerare qi experienfa lrrilor europene, metodologiile cdrora con[in $i o
cotd parte pentru situalii speciale qi cheltuieli, care nu se incadreazd in formula de bazd, ludnd
in considerare anumili factori, printre care specificul qi mdrimea universitdlilor- de la 200 de
studenli la 10000 de studenli (in cazul Republicii Moldova).

Astf'el. aceasta va conduce la cre$terea transparentei deciziilor privind alocirile bugetare cetre
universitl1i, 9i pistrarea, tot odate a formei de control aflati Ia dispozilia Ministerului Educa{iei,
Culturii $i Cercetdrii qi a ministerelor de resort.

in contextul celor enuntate, se prelungeqte, pind la 3l decembrie 2020, perioada de tranzilie la
modul de functionare a instituliilor de invrldm6nt superior de stat in conditii de autonomie
financiard prevdzute la Hotlrirea Guvernului nr.9g3l2ol2 cu privire la modul de func{ionare a
instituliilor de invatemint superior de stat in conditii de autonomie financiard.

acestora exemplu,
izal t

iteti



otatA pentru intreg procesul bugetar pe anul 2021 (elaborarea,
aprobarea, executarea qi raportarea bugetului), iar in baza rezultatelor pilot6rii, formula de calcul
propusi va fi ajustatd.

Metodologia va fi pil

nanciare sunt prevezute anual prin Legea bugetului de stat $i se incadreaza in
limitele alocaliilor bugetare aprobate in acest scop

Mijloacele fi

6. Modulde incorporarc a actului in cadrul normativ in vigoare
se incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesita abrogarea unor acteProiectu I

7. Avizarea gi consultarea publicl a proiectului
Proiectul a fost plasat online pentru consultari publice, avizat qi reavizat, in conformitate cu
legislalia in vigoare.

8. Constatlrile expertizei anticoru p(ie

Expertiza anticoruptie a constatat cf, in normele supuse expertizei nu au fost identificali careva
factori ;i riscuri de coruptie.

9. Constatlrile ex pertizei juridice
Expertiza juridice a semnalat c5, pe fond, proiectul propus corespunde normei statuate la art.

102 alin (2) din Constitulia Republicii Moldova, implicit, normelor prevezute la art. 5 lit. b) din
Legeanr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire laGuvern qi arr.l4 alin. (l) lit. a)din Legea nr. 100 din
22 decembrie 201 7 cu privire la actele normative.

{4,
Igor gaRdV,

Ministru

5. Fundamentarea economico-fi nanciari

normative.
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