
ORDIN Nr. 3747/2021 din 28 aprilie 2021 

privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat în anul 2021 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 475 din 6 mai 2021 

 

    Având în vedere: 

    - prevederile art. 222 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

    - nota anexei nr. 3/25/02 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, în 

care se specifică: "În anul 2021 suma prevăzută la capitolul 65.01 Învăţământ, titlul 

51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.02 

«Finanţarea de bază a învăţământului superior», cuprinde şi fondurile aferente 

finanţării suplimentare, pentru dezvoltarea instituţională şi pentru cercetarea de 

performanţă în universităţi"; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea strategiei naţionale de 

cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.665/2016*) 

privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional 

de metaranking, 

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

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

    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.665/2016 

nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    ART. 1 

    (1) Ministerul Educaţiei (ME) constituie un fond dedicat finanţării cercetării 

ştiinţifice universitare pentru atingerea următoarelor obiective: 

    a) creşterea calităţii resursei umane specializate în cercetarea ştiinţifică 

universitară; 

    b) dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior de stat; 



    c) creşterea performanţei şi vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional. 

    (2) Pentru anul 2021, din fondul bugetar pentru finanţarea de bază, stabilit în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior 

de stat din România, pentru anul 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

nr. 3.321/2021, se constituite un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice 

universitare din instituţiile de învăţământ superior de stat, în sumă de 100.000.000 

lei. 

    (3) Toate instituţiile de învăţământ superior de stat sunt eligibile pentru 

finanţarea cercetării ştiinţifice universitare. 

    ART. 2 

    (1) Fondurile alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru finanţarea 

cercetării ştiinţifice universitare sunt considerate venituri proprii ale acestora şi 

sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile 

contractelor de finanţare instituţională în vederea realizării obiectivelor cercetării 

ştiinţifice. 

    (2) Sumele stabilite pentru finanţarea cercetării ştiinţifice universitare provenite 

de la bugetul ME sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor 

de învăţământ superior. 

    ART. 3 

    Categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea ştiinţifică 

universitară sunt: 

    a) cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul implicat în activitatea de 

cercetare, sporuri, contribuţia de asigurări sociale, alte contribuţii legale, deplasări 

interne şi internaţionale; 

    b) cheltuieli materiale (CM): cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor 

ştiinţifice, cheltuieli pentru participarea la manifestări ştiinţifice, cheltuieli de 

întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu 

caracter funcţional, obiecte de inventar, reparaţii, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea 

personalului, protocol, protecţia muncii, alte cheltuieli materiale conform legii. 

    ART. 4 

    Repartizarea pe universităţi a fondului pentru finanţarea cercetării ştiinţifice 

universitare se face pe baza următoarei proceduri - din suma totală stabilită pentru 

finanţarea cercetării ştiinţifice universitare: 

    a) se alocă o sumă fixă de 500.000 lei pentru fiecare instituţie de învăţământ 

superior de stat; 

    b) se alocă 250.000 lei pentru fiecare punct obţinut în scorul universităţilor 

româneşti incluse în Metarankingul Universitar 2020; 

    c) suma rămasă se distribuie universităţilor, luând în considerare, la nivelul 

anului universitar 2020 - 2021, pentru fiecare instituţie de învăţământ superior de 



stat, ponderea programelor de studii din domeniile prioritare de dezvoltare a 

României (67%) şi numărul de cercetători (33%). 

    ART. 5 

    Fondurile de cercetare alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat prin 

contractul instituţional rămase necheltuite până la finele anului calendaristic se 

reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

    ART. 6 

    Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică şi 

instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

    ART. 7 

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

 

Ministrul educaţiei, 

Sorin-Mihai Cîmpeanu 
 

    Bucureşti, 28 aprilie 2021. 

    Nr. 3.747. 

 
 


