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ORDIN Nr.3126 
pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea cercetarii stiintifice universitare din cadrul institutiilor de invatamant 

superior de stat in anul 2022 
  
   
   Luand in considerare: 
   – propunerea grupului de lucru responsabil de actualizarea Metodologiei privind finantarea cercetarii stiintifice universitare 
din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat; 
   – raportul de metaranking pentru anul 2021 elaborat de grupul de lucru responsabil de realizarea exercitiului national de 
metaranking,in temeiul: 
   – prevederilor art. 223 alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – prevederilor art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului educatiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de 
realizarea exercitiului national de metaranking, cu completarile ulterioare; 
   – prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului educatiei nr. 3.095/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea 
exercitiului national de metaranking; 
   – prevederilor art. 4 si art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  
  
    ministrul educatiei emite prezentul ordin. 
   Art. 1. - Se aproba Metodologia privind finantarea cercetarii stiintifice universitare din cadrul institutiilor de invatamant 
superior de stat in anul 2022, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
   Art. 2. - Directia generala invatamant universitar, Directia generala economica, Consiliul National pentru Finantarea 
Invatamantului Superior si institutiile de invatamant superior de stat duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 
p. Ministrul educatiei, 
Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 
  
   Bucuresti, 11 februarie 2022. 
   Nr. 3.126. 
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ANEXA 
 

METODOLOGIE 
privind finantarea cercetarii stiintifice universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat in anul 2022 

   
   Art. 1. - (1) Ministerul Educatiei (ME) constituie un fond dedicat finantarii cercetarii stiintifice din institutiile de invatamant 
superior de stat pentru atingerea urmatoarelor obiective: 
   a) cresterea calitatii resursei umane specializate in cercetarea stiintifica din universitati, inclusiv implicarea studentilor in 
cercetare; 
   b) dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si finantarea activitatii de cercetare din cadrul 
institutiilor de invatamant superior de stat; 
   c) cresterea performantei si vizibilitatii cercetarii romanesti in plan international. 
   (2) Pentru anul 2022, din fondul bugetar pentru finantarea invatamantului superior se constituie un fond dedicat finantarii 
cercetarii stiintifice din institutiile de invatamant superior de stat, in suma de 100.000.000 de lei. 
   (3) Toate institutiile de invatamant superior de stat, finantate din bugetul Ministerului Educatiei, sunt eligibile pentru 
finantarea cercetarii stiintifice din universitati. 
   Art. 2. - (1) Fondurile alocate institutiilor de invatamant superior de stat pentru finantarea cercetarii stiintifice din universitati 
sunt considerate venituri proprii ale acestora si sunt utilizate in conditiile autonomiei universitare si in conformitate cu 
prevederile contractelor de finantare institutionala, pentru toti membrii comunitatii universitare, in vederea realizarii 
obiectivelor cercetarii stiintifice.   
   (2) Sumele stabilite pentru finantarea cercetarii stiintifice din universitati, provenite de la bugetul Ministerului Educatiei, sunt 
evidentiate distinct in contractul institutional al institutiilor de invatamant superior. 
   Art. 3. - Categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea stiintifica din universitati sunt: 
   a) cheltuieli de personal: salarii pentru personalul implicat in activitatea de cercetare, sporuri, contributia de asigurari sociale, 
alte contributii legale, deplasari interne si internationale; 
   b) cheltuieli materiale: cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor stiintifice, cheltuieli pentru participarea la manifestari 
stiintifice, cheltuieli de intretinere si gospodarie, cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional, obiecte 
de inventar, reparatii, carti si publicatii, perfectionarea personalului, protocol, protectia muncii, alte cheltuieli materiale conform 
legii; 
   c) cheltuieli de capital, conform legislatiei in vigoare. 
   Art. 4. - Repartizarea pe universitati a fondului pentru finantarea cercetarii stiintifice din universitati se face pe baza 
urmatoarei proceduri: din suma totala stabilita pentru finantarea cercetarii stiintifice din universitati, S_FCSU, se aloca: 
   a) 20% sub forma de suma fixa, repartizata in mod egal pentru toate institutiile de invatamant superior de stat, conform 
relatiei: 

 
  
unde S_FCSU_fix(U) reprezinta suma fixa corespunzatoare unei universitati U; 
   b) 45% in functie de punctajul obtinut de universitati in metarankingul universitatilor din Romania pentru anul 2021; pe baza 
punctajului total se stabileste valoarea unui punct de metaranking si apoi se calculeaza suma corespunzatoare universitatii, 
conform relatiei:  

 
     unde: 
   –  S_FCSU_Meta(U) reprezinta suma corespunzatoare punctajului obtinut de universitatea U in exercitiul de metaranking 
pentru anul financiar anterior, realizat conform metodologiei specifice aprobate de ministrul educatiei; 
   – Pct_Meta(U) reprezinta punctajul obtinut de universitatea U, in urma exercitiului de metaranking pentru anul financiar 
anterior, realizat conform metodologiei specifice aprobate de ministrul educatiei; 
   c) 20% pentru programele de studii din domeniile prioritare si artistice, luand in considerare numarul de studenti de la ciclurile 
de studii universitare de licenta, master (inclusiv ultimii doi ani de studiu pentru domeniile corespunzatoare profesiilor 
reglementate) si doctorat, inscrisi in anul universitar in curs (pentru datele raportate cu data de referinta octombrie), conform 
relatiei de mai jos:  
  

    unde: 
   – S_FCSU_PDPA(U) reprezinta suma corespunzatoare unei universitati U, pentru programele de studii din domeniile prioritare 
si artistice (conform reglementarilor in vigoare); 
   – S_PDPA_L(U) reprezinta numarul de studenti de la ciclul de studii universitare de licenta inscrisi in programele de studii din 
domeniile prioritare si artistice ale unei universitati U; 
   – S_PDPA_M(U) reprezinta numarul de studenti de la ciclul de studii universitare de masterat inscrisi in programele de studii 



din domeniile prioritare si artistice ale unei universitati U; 
   – S_PDPA_D(U) reprezinta numarul de studenti de la ciclul de studii universitare de doctorat inscrisi in programele de studii din 
domeniile prioritare si artistice ale unei universitati U; 
   d) 10%, luand in considerare numarul de cercetatori si de conducatori de doctorat, raportati de universitati la solicitarea 
Ministerului Educatiei de la nivelul anului universitar in curs (pentru datele raportate cu data de referinta octombrie), conform 
relatiei de mai jos:  
  

  
     unde: 
   – S_FCSU_CCDD(U) reprezinta suma corespunzatoare unei universitati U, in functie de numarul de cercetatori si de 
conducatori de doctorat; 
   – C(U) reprezinta numarul de cercetatori angajati cu norma intreaga, pe durata nedeterminata sau determinata, in 
universitatea U; 
   – CDD(U) reprezinta numarul de conducatori de doctorat angajati cu norma intreaga, pe durata nedeterminata sau 
determinata, in universitatea U; 
   – Total_CD_C(U) reprezinta numarul total de cadre didactice si de cercetare angajate cu norma intreaga, pe durata 
nedeterminata sau determinata, in universitatea U; 
   e) 5%, repartizat pe baza scorului asociat rezultatelor stiintifice, calculat conform datelor raportate pentru indicatorul de 
calitate IC2.3 (utilizat in metodologia de repartizare a fondului pentru finantarea suplimentara, aplicata anului financiar 
anterior), pe baza formulei de mai jos:  
  

    unde: 
   – S_FCSU_RezCS(U) reprezinta suma corespunzatoare unei universitati U, pentru scorul ei asociat rezultatelor stiintifice; 
   – Scor_Rez_CS(U) reprezinta scorul asociat rezultatelor stiintifice ale universitatii U, calculat conform datelor utilizate pentru 
indicatorul de calitate IC2.3 (utilizat in metodologia de repartizare a fondului pentru finantarea suplimentara), ca indice asociat 
ponderii sumei totale obtinute de universitatea U pentru IC2.3, din suma totala corespunzatoare pentru IC2.3. 
   Art. 5. - Fondurile de cercetare alocate institutiilor de invatamant superior de stat prin contractul institutional ramase 
necheltuite pana la finele anului calendaristic se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. 
 


