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Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de 
invatamant superior de stat, pentru anul 2021. 

M.Of.Nr.244 din 10 martie 2021                                Sursa Act:Monitorul Oficial 
  
  

ORDIN Nr. 3.320 
privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului 

pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant 
superior de stat, pentru anul 2021 

  
  
   Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri 
la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 
   luand in considerare Adresa nr. 3.850 din 23 decembrie 2020 a Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior, 
inregistrata la Ministerul Educatiei si Cercetarii cu nr. 737/E/DGIU din 23 decembrie 2020, 
   in temeiul: 
   – art. 197, 219, 222 si 223 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   – art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 
cu modificarile ulterioare, 
  
   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 
  
   Art. 1. - Se aproba Metodologia de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant 
superior de stat, pentru anul 2021, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 
   Art. 2. - Directia generala invatamant universitar si Directia generala economica din Ministerul Educatiei, Consiliul National 
pentru Finantarea Invatamantului Superior si institutiile de invatamant superior de stat vor duce la indeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.115/2020 privind 
aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior 
de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020. 
   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
  
  
Ministrul educatiei, 
Sorin-Mihai Cimpeanu 
  
  
   Bucuresti, 24 februarie 2021. 
   Nr. 3.320. 
  
  
ANEXA 
  
  

METODOLOGIE 
de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala 

a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2021 
  
Capitolul I 
Dispozitii generale 
  
  
   Art. 1. - (1) In conformitate cu art. 197 lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se formeaza un fond distinct pentru dezvoltarea institutionala (FDI), din bugetul alocat Ministerului Educatiei (ME). 
   (2) Fondurile alocate pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat, finantate din bugetul ME, 
sunt considerate ca venituri proprii ale acestora si sunt utilizate in conditiile autonomiei universitare si in conformitate cu 
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prevederile contractelor de finantare institutionala in vederea realizarii obiectivelor ce le revin in cadrul politicii statului din 
domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare. 
   (3) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior sunt supuse 
controlului periodic efectuat de Ministerul Educatiei (ME) si Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior 
(CNFIS).   
   Art. 2. - (1) Universitatile de stat beneficiaza de un fond distinct pentru dezvoltarea institutionala, din bugetul alocat 
Ministerului Educatiei pentru invatamantul superior. 
   (2) Fondul de dezvoltare institutionala se aloca dupa criterii competitive bazate pe standarde internationale. 
   (3) In vederea obtinerii de fonduri de dezvoltare institutionala, universitatile elaboreaza proiecte de dezvoltare institutionala, 
pe care le transmit CNFIS. 
   (4) Fondul de dezvoltare institutionala cuprinde sume pentru finantarea unor proiecte specifice de dezvoltare institutionala 
pentru promovarea unor programe noi de studii, cresterea capacitatii institutionale, imbunatatirea calitatii activitatii didactice, 
consolidarea legaturilor cu comunitatea locala si/sau regionala, incluziunea sociala, dezvoltarea programelor de studii si/sau 
internationalizarea activitatii de invatamant superior. 
   Art. 3. - Categoriile de cheltuieli eligibile privind sumele alocate pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant 
superior de stat, finantate din bugetul ME, sunt: 
   1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, de cercetare implicat in desfasurarea 
programelor de studii, sporuri, contributia de asigurari sociale, alte contributii legale, deplasari interne si internationale; 
   2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de intretinere si gospodarie, cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor 
de studii, obiecte de inventar, reparatii, carti si publicatii, perfectionarea personalului, protocol, protectia muncii etc.; 
   3. cheltuieli pentru sustinerea proiectelor educationale (inclusiv cele propuse de asociatiile studentesti si aprobate de 
universitate) si de dezvoltare a resursei umane; 
   4. cheltuieli cu regia institutiilor de invatamant superior. 
  
  
Capitolul II 
Procedura de alocare a fondului pentru  
dezvoltare institutionala 
  
  
   Art. 4. - (1) Criteriile pentru alocarea fondului de dezvoltare institutionala sunt conforme cu standarde specifice aplicate la 
nivel international si vizeaza: 
   a) conformitatea proiectului de dezvoltare institutionala cu politicile nationale de dezvoltare a invatamantului superior privind:  
     (i) armonizarea politicilor educationale cu cerintele pietei muncii; 
     (ii) dezvoltarea politicilor de internationalizare a invatamantului;  
     (iii) dezvoltarea politicilor de mobilitate a studentilor si a cadrelor didactice si de cercetare in spatiul european al educatiei si 
cercetarii stiintifice;   
     (iv) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici si cu comunitatea locala si/sau regionala la nivel national si regional;  
     (v) dezvoltarea programelor de invatare inovativa in concordanta cu nivelul progresului stiintific actual; 
     (vi) accesul neingradit la baze de cercetare; 
   b) conformitatea proiectului de dezvoltare institutionala cu planul strategic al institutiei de invatamant superior aplicante; 
   c) calitatea proiectului (definirea obiectivelor; adecvarea mijloacelor pentru atingerea obiectivelor; fundamentarea bugetului; 
masurile de asigurare a calitatii etc.); 
   d) impactul anticipat al implementarii proiectului si sustenabilitatea efectelor acestuia; 
   e) capacitatea institutiei de implementare a proiectului. 
   (2) La propunerea CNFIS, ME poate stabili anual defalcarea pe tipuri de proiecte a fondului pentru dezvoltarea institutionala, 
precum si ponderea diferitelor criterii pentru alocarea acestuia. 
   Art. 5. - (1) Toate institutiile de invatamant superior de stat, finantate din bugetul ME, sunt eligibile pentru a depune proiecte 
specifice de dezvoltare institutionala, care pot viza unul sau mai multe dintre urmatoarele domenii: 
   a) cresterea echitatii sociale, in vederea incluziunii sociale si sporirea accesului la invatamantul superior, corelarea ofertei 
educationale cu cererea pietei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea si orientarea in cariera); 
   b) internationalizarea invatamantului superior din Romania; 
   c) asigurarea transparentei in gestiunea studentilor; 
   d) asigurarea functionarii in bune conditii a gradinilor botanice universitare, a statiunilor didactice, a bazelor de practica si a 
altor infrastructuri de sustinere a activitatilor didactice, similare bazelor de practica, din cadrul universitatilor, folosite pentru 
instruirea studentilor; 
   e) sustinerea activitatilor societatilor antreprenoriale studentesti (SAS) din cadrul universitatilor; 
   f) cresterea capacitatii institutionale; 
   g) imbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei si eticii academice; 
   h) promovarea unor programe noi de studii; 
   i) cultivarea legaturilor cu comunitatea locala si/sau regionala; 
   j) dezvoltarea programelor de studii; 



   k) dezvoltarea capacitatii institutionale pentru cercetare in universitati. 
   (2) CNFIS evalueaza conform criteriilor si ponderilor mentionate la art. 4 proiectele specifice de dezvoltare institutionala 
depuse si stabileste lista ordonata a proiectelor selectate pentru finantare, pe care o inainteaza ME. Pentru activitatea de 
evaluare, CNFIS apeleaza la experti pe domeniile specifice, mentionate la alin. (1), inclusiv la reprezentanti ai federatiilor 
studentesti nationale. 
   Art. 6. - In cazul in care fondul pentru dezvoltarea institutionala nu a fost alocat in intregime la prima runda de aplicatii, ME 
poate decide, la propunerea CNFIS, organizarea in decursul aceluiasi an a unei a doua competitii de proiecte de dezvoltare 
institutionala. 
   Art. 7. - (1) Institutiile de invatamant superior de stat carora li se repartizeaza fonduri pentru dezvoltare institutionala vor 
transmite catre CNFIS, la finalizarea fiecarui proiect, un raport final si vor publica pe site-urile proprii rapoarte de implementare 
a proiectelor finantate. 
   (2) Contractarea pentru competitia curenta de proiecte de dezvoltare institutionala se realizeaza numai dupa transmiterea 
rapoartelor finale aferente proiectelor finantate in anul 2020. 
  
  
Capitolul III 
Dispozitii finale 
  
  
   Art. 8. - (1) Pentru anul 2021, domeniile pentru care se pot depune proiecte de dezvoltare institutionala sunt: 
   a) cresterea echitatii sociale in vederea incluziunii sociale si sporirea accesului la invatamantul superior, corelarea ofertei 
educationale cu cererea pietei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea si orientarea in cariera); 
   b) internationalizarea invatamantului superior din Romania; 
   c) asigurarea functionarii in bune conditii a gradinilor botanice universitare, a statiunilor didactice, a bazelor de practica si a 
altor infrastructuri de sustinere a activitatilor didactice, similare bazelor de practica, din cadrul universitatilor, folosite pentru 
instruirea studentilor; 
   d) sustinerea activitatilor societatilor antreprenoriale studentesti (SAS) din cadrul universitatilor; 
   e) imbunatatirea calitatii activitatii didactice, inclusiv a respectarii deontologiei si eticii academice; 
   f) dezvoltarea capacitatii institutionale pentru cercetare in universitati. 
   (2) Institutiile de invatamant superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare institutionala. 
   (3) Calendarul de desfasurare a competitiei FDI 2021 va fi inclus in pachetul de informatii aprobat de ME si va fi publicat la data 
lansarii competitiei. 
 
 


