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LEGE
pentru modificarea completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic.- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile §i completMle ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 197 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 197.- Statul incurajeaza excelen^a in institu^iile de inva^to^t superior prin parghii 
fmanciare specifice, existente in prezenta lege prin finantarea suplimentara §i prin fondul 
distinct pentru dezvoltarea institutionala din bugetul alocat Ministerului Educatiei.”

2. Dupa articolul 197 se introduce un nou articol, art. 197^ cu urmatorul cuprins:

„Art. 197^- (1) Universitatilor li se aloca o finantare suplimentara, in suma, la nivel 
national, de minimum 50% din suma alocata la nivel national universita^or de stat ca 
finantare de baza.
(2) Finantarea suplimentara se aloca astfel:
a) cel putin 20% din bugetul alocat flnantarii suplimentare se aloca in functie de calitatea 
cercetarii ^tiintiflce, calitatea creatiei artistice sau a performantelor sportive, dupa caz;
b) cel pufin 10% din bugetul alocat flnanfarii suplimentare se aloca in func^e de 
implicarea studentilor in proiecte de cercetare ^tiintifica in cadrul programelor de studii 
universitare de licenta $i masterat;
c) cel pufin 20% din bugetul alocat finanfarii suplimentare se aloca in funcfie de orientarea 
internationala a universitatilor, tinand cont de ponderea mobilitatilor studenfe^ti, de 
competitiile academice internafionale, de ponderea studentilor strain! inscri^i in programe 
de studii;
d) cel pufin 30% din bugetul alocat tinanfarii suplimentare se aloca in funcfie de gradul de 
absorbfie a absolvenfilor pe piafa muncii in domeniile corespunzatoare specializarii in 
interval de 3 ani de la absoMrea studiilor de licenfa. tn acest sens, Ministerul Educatiei 0 
Ministerul Muncii elaboreaza in 30 de zile, prin ordin comun, criteriile de determinare a 
gradului de absorbfie a absolvenfilor pe piafa muncii.
(3) Alocarile de la alin. (2) se stabilesc in limitele legii de catre Consiliul National al 
Finanfarii tnvafamantului Superior §i se aproba prin ordin al Ministrului Educatiei in 
fiecare an. Alocarea se va face proporfional prin raportare la criteriile prevazute la alin.



(1) in condifiile metodologiei de finantare elaborate de Consiliul National al Finantarii 
invafamantului Superior.
(4) Fondurile ramase dupa alocarile de la alin. (2) in condi^ile alin. (3), se aloca in baza 
criteriilor standardelor de calitate stabilite de Consiliul Nafional al Finantarii 
tnvatamantului Superior $i aprobate anual prin ordinul Ministrului Educatiei.
(5) Universitaiilor de stat li se aloca un fond distinct pentru dezvoltarea institufionala, din 
bugetul alocat Ministerului Educa^iei Nafionale. Fondul de dezvoltare institufionala se 
adreseaza celor mai performante institufii de mva|amant superior din fiecare categorie $i 
se aloca, prin contract de finantare, dupa criterii competitive bazate pe standarde 
internafionale asumate prin ordin al Ministrului Educafiei dupa consultarea organismelor 
prevazute la art. 217.
(5) Resursele financiare din fondul de dezvoltare institutionala se pot utiliza numai in 
vederea atingerii obiectivelor pentru care au fost obfinute.
(6) Modul de cheltuire a fondurilor alocate din fondul de dezvoltare institutionala de catre 
fiecare universitate se publica anual pe pagina de internet a universitatii fi se transmite 
Ministerului Educatiei.
(7) Cheltuirea necorespunzatoare de catre o universitate a sumelor provenite din fondul 
pentru dezvoltarea institufionala pe parcursul unui an, da dreptul Ministerului Educatiei 
sa restrictioneze plata acestor fonduri pentru respectiva universitate in anul urmator.
(8) Prin cheltuire necorespunzatoare se infelege nerespectarea prezentei legi, a criteriilor 
stabilite de Ministerul Educatiei la alin. (5) ^i asumate prin contractul de tinantare in baza 
carora s-a alocat finantarea din fondul de dezvoltare institutionala.”

3. La articolul 219, alineatul (2), litera b) se moditica $i va avea urmatorul cuprins:
„b) verifica anual, din oficiu, realizarea proiectelor de dezvoltare institutionala §i eficienta 
gestionmi fondurilor publice alocate ca finantare de baza, finantare complementara, finantare 
suplimentara §i a fondurilor publice alocate din fondul pentru dezvoltarea institutionala. 
Rapoartele anuale sunt documente de interes public care se afiseaza pe site-ul CNFIS §i se 
transmit Ministerului Educatiei. ”

4. La articolul 223, alineatul (3) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Finantarea suplimentara se acorda din fonduri publice de catre Ministerul Educatiei pentru a 
stimula excelenta institutiilor §i a programelor de studii, atat din cadrul universitatilor de stat, cat 
|i al celor particulare. Finantarea suplimentara se acorda conform prevederilor art. 197\ ”

5. La articolul 223 alineatul (7), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) contractele institutionale §i complementare sunt supuse controlului anual efectuat de 
Ministerul Educatiei §i CNFIS. Dupa fiecare control, Ministerul Educafiei §i CNFIS publica 
rapoartele pe paginile de internet.”

6. La articolul 223 alineatul (7), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c^), cu 
urmatorul cuprins:
„ c*) Ministerul Educatiei, concomitent cu respectarea procedurii prevazute la art. 125, are 
dreptul sa suspende contractul in situatia neexecutarii sau a executaril necorespunzatoare 
de catre universitati a obligatiilor contractuale. In cazul constatarii unor incalcari ale legii, 
Ministerul Educatiei este obligat sa sesizeze autoritatile competente.”



Aceasta lege a fost adoptatd de Parlamentul Romdniei cu respectarea prevederilor art. 75 ale 
art. 76 alin (1) din Constitufia Romdniei, republicatd
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