
ORDIN nr. 5052 din  8 august 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-

artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe 

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 605 din 23 august 2012 

    În baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    în temeiul art. 12 alin. (3) şi al art. 205 alin. (7) şi (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 

    ART. 1 

    Se aprobă Normele metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de 

învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - 

ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili 

de performanţe cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 2 

    Direcţia generală învăţământ superior, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia 

generală economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 3 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

          Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 

                            Ecaterina Andronescu 

    Bucureşti, 8 august 2012. 

    Nr. 5.052. 

 

 

 

    ANEXA 1 

                              NORME METODOLOGICE 

privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi 

sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe 

    ART. 1 



    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot organiza, împreună cu studenţii, fazele naţionale 

ale activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, pe secţii, 

subsecţii. 

    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat care organizează activităţi extracurriculare - 

ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi cele pentru studenţii capabili de 

performanţe pot solicita Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor, denumit în 

continuare M.E.C.T.S., alocarea de fonduri de la bugetul de stat în vederea organizării şi 

desfăşurării acestora. 

    (3) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-

artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe, instituţiile 

de învăţământ superior de stat utilizează şi fonduri din veniturile proprii. 

    ART. 2 

    (1) Fondurile solicitate de instituţiile de învăţământ superior de stat de la bugetul de stat pentru 

organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi 

sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe se alocă de către 

M.E.C.T.S. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

    (2) Pentru activităţile prevăzute la alin. (1), M.E.C.T.S. poate aproba alocarea de fonduri de la 

bugetul de stat destinate următoarelor categorii de cheltuieli: cheltuieli ocazionate de organizarea 

activităţii extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, transportul, 

cazarea şi masa studenţilor participanţi, precum şi premiile acordate acestora. 

    (3) Instituţiile de învăţământ superior de stat organizatoare de activităţi extracurriculare - 

ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale transmit M.E.C.T.S. până la data de 15 

noiembrie solicitarea de aprobare pentru organizarea manifestării, precum şi devizul estimativ de 

cheltuieli aferent acesteia, care se desfăşoară în anul bugetar următor. 

    (4) Devizul estimativ de cheltuieli se întocmeşte pe baza cuantumului aprobat pentru fiecare 

categorie de cheltuieli şi în funcţie de numărul de studenţi care se deplasează pentru desfăşurarea 

activităţii, numărul de nopţi de cazare/student, numărul de zile pentru care se solicită masa/student, 

numărul total al premiilor acordate/categorie (premiul I, premiul II, premiul III, menţiune), 

cheltuieli de organizare (se vor deconta maximum 10 lei/student), pe surse de finanţare, conform 

modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 

    ART. 3 

    M.E.C.T.S. a stabilit cuantumul pentru fiecare categorie de cheltuieli, care poate fi alocat din 

bugetul de stat, după cum urmează: 
    a) transport dus-întors:     30 lei/student; 

    b) cazare:                   25 lei/zi/student; 

    c) masă:                     35 lei/zi/student; 

    d) premiul I:                360 lei; 

    e) premiul II:               285 lei; 

    f) premiul III:              210 lei; 

    g) menţiune:                 180 lei; 

    h) cheltuieli de organizare: 10 lei/student. 
    ART. 4 



    (1) În baza aprobării acordate de către ordonatorul principal de credite pentru realizarea activităţii 

extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural artistice şi sportive naţionale, pe baza devizului 

estimativ, după desfăşurarea activităţii se întocmeşte devizul postcalcul, iar fondurile se virează din 

bugetul M.E.C.T.S. instituţiei de învăţământ superior de stat organizatoare. 

    (2) După desfăşurarea activităţii extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural artistice şi sportive 

naţionale, în termen de 30 de zile, organizatorii transmit M.E.C.T.S. decontul postcalcul pe 

structura devizului estimativ aprobat, iar eventualele economii se restituie în contul M.E.C.T.S. din 

care au fost viraţi. 

    ART. 5 

    Instituţiile de învăţământ superior de stat organizatoare ale activităţilor extracurriculare - 

ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale răspund, potrivit legii, de utilizarea 

fondurilor alocate din bugetul M.E.C.T.S. cu această destinaţie. 

    ANEXA 1 

    la normele metodologice 

 
                                 - Model - 

 

                        Deviz estimativ de cheltuieli 

 

 ______________________________________________________________________________ 

| Tip cheltuială | Nr. persoane/| Nr. zile/  | Suma/tip de|       Total        | 

|                | Nr. premii   | Nr. premii | cheltuială |                    | 

|________________|______________|____________|____________|____________________| 

|                                Denumire manifestare                          | 

|______________________________________________________________________________| 

| Transport      | x            |      a     |      30    | x * a * 30         | 

|________________|______________|____________|____________|____________________| 

| Masă           | y            |      b     |      35    | y * b * 35         | 

|________________|______________|____________|____________|____________________| 

| Cazare         | z            |      c     |      25    | z * c * 25         | 

|________________|______________|____________|____________|____________________| 

| Premii         | I            |      d     |     360    | d * 360            | 

|                |______________|____________|____________|____________________| 

|                | II           |      e     |     285    | e * 285            | 

|                |______________|____________|____________|____________________| 

|                | III          |      f     |     210    | f * 210            | 

|                |______________|____________|____________|____________________| 

|                | Menţiune     |      g     |     180    | g * 180            | 

|________________|______________|____________|____________|____________________| 

| Total:                                                  |  _                 | 

|                                                         | \                  | 

|                                                         | /_ 1               | 

|_________________________________________________________|____________________| 

| Cheltuieli de organizare (în funcţie de numărul de      |  _                 | 

| studenţi participanţi, nu vor depăşi suma de            | \                  | 

| 10 lei/student)                                         | /_ 2 = y * 10      | 

|_________________________________________________________|____________________| 



|                                       Total activitate: |  _    _      _     | 

|                                                         | \    \      \      | 

|                                                         | /_ = /_ 1 + /_ 2   | 

|_________________________________________________________|____________________| 
 

             
 


