
ORDIN Nr. 4469/2021 din 26 iulie 2021 

privind aprobarea Metodologiei de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. 

(2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 5 august 2021 

 

    Având în vedere: 

    - prevederile art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - Referatul de aprobare nr. 219/DGÎU din 19.07.2021 privind aprobarea 

ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea Metodologiei de punere în aplicare 

a prevederilor art. 233 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

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

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările 

ulterioare, 

 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Metodologia de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 2 

    Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală infrastructură, 

Direcţia generală economică şi instituţiile de învăţământ superior de stat duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

p. Ministrul educaţiei, 

Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

 

 

    Bucureşti, 26 iulie 2021. 

    Nr. 4.469. 

 

 

 

 



 

    ANEXĂ 

 

                         METODOLOGIE 

de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 
 

    ART. 1 

    Instituţiile de învăţământ superior de stat pot utiliza din finanţarea de bază un 

procent de maximum 10% pentru cheltuieli de investiţii. 

    ART. 2 

    Pentru ca instituţia de învăţământ superior de stat să poată utiliza sume din 

finanţarea de bază pentru cheltuieli de investiţii, aceasta trebuie să transmită la 

Ministerul Educaţiei - Direcţia generală învăţământ universitar următoarele 

documente: 

    a) o notă justificativă avizată de rector, în calitate de ordonator de credite, din 

care să rezulte necesitatea solicitării unei sume din finanţarea de bază, de 

maximum 10%, pentru cheltuieli de investiţii, aprobată de consiliul de 

administraţie. În nota justificativă se va prezenta categoria de cheltuieli de natura 

investiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare; 

    b) hotărârea senatului de aprobare a notei justificative înaintate de consiliul de 

administraţie. 

    ART. 3 

    Direcţia generală învăţământ universitar, împreună cu Direcţia generală 

infrastructură, emite o notă de fundamentare, avizată de Direcţia generală 

economică, prin care solicită modificarea contractului instituţional, pentru 

evidenţierea sumei destinate cheltuielilor de investiţii în cadrul finanţării de bază, 

pe care o înaintează ordonatorului principal de credite. 

    ART. 4 

    Ordonatorul principal de credite analizează nota de fundamentare, pe care o 

aprobă/respinge. 

    ART. 5 

    Pe baza notei de fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite, 

Direcţia generală infrastructură solicită Ministerului Finanţelor evidenţierea în 

bugetul Ministerului Educaţiei a fondurilor pentru cheltuieli de capital. 

    ART. 6 

    Ministerul Finanţelor aprobă/respinge solicitarea Ministerului Educaţiei de 

evidenţiere a fondurilor pentru cheltuieli de capital. 

 

 



    ART. 7 

    Pe baza notei de fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite şi a 

aprobării primite de la Ministerul Finanţelor, Direcţia generală învăţământ 

universitar emite actul adiţional la contractul instituţional, în care evidenţiază, cu 

această destinaţie, suma aprobată pentru cheltuieli de investiţii din finanţarea de 

bază. 

    ART. 8 

    Actul adiţional la contractul instituţional se semnează de către instituţia de 

învăţământ superior de stat şi Ministerul Educaţiei, iar pe baza acestuia instituţia 

solicită aprobarea bugetului modificat conform prevederilor contractuale şi 

emiterea listei cu obiectivele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii. 

    ART. 9 

    Cheltuielile pentru investiţii aprobate din finanţarea de bază se evidenţiază la 

capitolul 65.01 "Învăţământ", în cadrul titlului 51 "Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", alineatul 51.01.02 "Finanţarea de bază a învăţământului 

superior", atât în anexa la Legea bugetului de stat, cât şi în anexa bugetului 

consolidat al universităţii. 

 
 


