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REPARTIZAREA FINANŢĂRII INSTITUŢIONALE ACORDATĂ  
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PENTRU ANUL 2012 
(etapa decembrie 2012) 

 
 
  

Începând cu anul 2012, sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi pentru finanţarea  
suplimentară a unei instituţii de învăţământ superior provenite de la bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt evidenţiate distinct în contractul 
instituţional.  

În contractul instituţional sunt specificaţi: numărul de studenţi echivalenţi unitari, pe 
cicluri universitare, numărul de granturi de studii de doctorat aferente studenţilor înmatriculaţi 
în anul I de studio, Stabiliţi de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, pentru care se acordă finanţarea.  

Din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea de bază, cea suplimentară şi 
pentru dezvoltarea instituţională, se alocă o sumă pentru finanţarea granturilor doctorale 
pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul universitar 2011-2012. Suma rămasă se 
distribuie după cum urmează:  

a) Finanţarea de bază (FB): 68%  
b) Finanţarea suplimentară (FS): 30,50%, din care:  

 Finanţare suplimentară pe bază pe excelenţă (FSE): 25%  
 Finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe 

şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a 
doctoratelor în cotutelă (FSEP): 2,50 %  

 Creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale (FSCM): 0,00%  
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 Asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel 
local şi regional (FSL): 3,00 %  

c) Dezvoltare instituţională: 1,50%  
 

 Finanţarea instituţională pentru anul 2012, acordată Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 05.01.2011, a educaţiei 
naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 18 din 10.01.2011,  în sumă 
de 84.289.069,32 lei, este constituită după cum urmează: 
 53.061.488 lei (care reprezintă 62,95 % din finanţarea instituţională), acordată pentru 

finanţarea de bază şi creşteri salariale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 
05.01.2011, a educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, 
nr. 18 din 10.01.2011,  pentru un număr de 32.539,34 de studenţi echivalenţi unitari 
(licenţă, master şi doctorat); 

 30.249.421,32 lei (care reprezintă 35,89 % din finanţarea instituţională), acordată 
pentru finanţarea suplimentară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 
05.01.2011, a educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, 
nr. 18 din 10.01.2011, compusă din: 
 24.930.001,32 lei (care reprezintă 29,58 % din finanţarea instituţională), 

acordată pentru finanţarea suplimentară, pentru un număr de 33.661,39 de 
studenţi echivalenţi unitari (licenţă, master şi doctorat) şi 111 granturi de 
studiu de doctorat aferente studenţilor în matriculaţi în anul I de studiu, stabiliţi 
de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; 

 5.319.410 lei (care reprezintă 6,31 % din finanţarea instituţională), acordată 
pentru finanţarea suplimentară, pentru susţinerea programelor de tehnologie 
avansată. 

 978.200 lei (care reprezintă 1,16 % din finanţarea instituţională), acordată universităţii 
pentru fondul de dezvoltare instituţională 
 
Repartizarea finanţării instituţionale se efectuează în baza următoarelor documente: 

 Contractul instituţional renegociat pentru anul 2012, nr. 100621 din 27.11.2012, 
înregistrat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi sub nr. 23173 din 
18.12.2012 – Anexa nr. 1; 

 Repartizarea finală a finanţării instituţionale pentru anul 2012 (etapa decembrie 2012 
transmisă de C.N.F.I.S.), anexă la Contractul instituţional renegociat pentru anul 2012, 
nr. 100621 din 27.11.2012, înregistrat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi sub nr. 23173 din 18.12.2012 (Anexa nr. 2); 

 Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea 
suplimentară pentru anul 2012 pentru studenţii înmatriculaţi până la 1 octombrie 2011, 
publicată pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, www.edu.ro (Anexa nr. 3) 

 Situaţia privind numărul de studenţi fizici bugetaţi şi echivalenţi la 01.01.2012 (Anexa 
4); 
Pentru calculul studenţilor echivalenţi unitari care stau la baza repartiţiei finanţării 

instituţionale pentru anul 2012 au fost întocmite următoarele documente: 
 Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la licenţă (pe 

domenii şi facultăţi) la data de 01.01.2012  (Anexa nr. 5); 
 Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la masterat (pe 

domenii şi facultăţi) la data de 01.01.2012 (Anexa nr. 6); 
 Calculul studenţilor fizici, echivalenţi şi echivalenţi unitari de la doctorat, cu 

excepţia anului I (pe domenii şi facultăţi) la data de 01.01.2012 (Anexa nr. 7); 
 Calculul numărului de granturi de studiu de doctorat aferente studenţilor 

înmatriculaţi în anul I de studiu (pe domenii şi şcoli doctorale) la data de 
01.01.2012 (Anexa nr. 8); 
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Suma de 53.061.448 lei, acordată universităţii pentru finanţarea de bază şi creşteri 
salariale se compune din: 
 29.211.659 lei – repartizată pentru 10.423 studenţi fizici, respectiv, 18.787,64 studenţi 

echivalenţi unitari calculaţi,  de la licenţă; 
 18.029.074 lei - repartizată pentru 3.211 studenţi fizici, respectiv, 11.595,50 studenţi 

echivalenţi unitari calculaţi, de la masterat; 
 3.352.531 lei – repartizată pentru 304 studenţi fizici, respectiv, 2.156,20 studenţi 

echivalenţi unitari calculaţi, de la doctorat (cu excepţia granturilor din anul I); 
 2.468.184 lei – repartizată pentru creşteri salariale. 

 
Suma de 24.930.011,32 lei, acordată universităţii pentru finanţarea suplimentară se 

compune din: 
 13.474.981 lei – repartizată pentru 10.423 studenţi fizici, respectiv, 18.787,64 studenţi 

echivalenţi unitari calculaţi, de la licenţă; 
 7.889.681 lei - repartizată pentru 3.211 studenţi fizici, respectiv, 11.595,50 studenţi 

echivalenţi unitari calculaţi, de la masterat; 
 1.122.192 lei – repartizată pentru 304 studenţi fizici, respectiv, 2.156,20 studenţi 

echivalenţi unitari de la doctorat calculaţi, (cu excepţia granturilor din anul I); 
 2.443.157,32 lei – repartizată pentru 109 granturi de studiu de doctorat aferente 

studenţilor înmatriculaţi în anul I de studiu. 
 

Pentru calculul repartiţiei finanţării de bază şi finanţării suplimentare pentru anul 2012 
au fost întocmite următoarele documente: 

 Calculul repartiţiei finanţării (de bază şi suplimentară), în funcţie de studenţii 
echivalenţi unitari de la licenţă şi seminar pedagogic, pe domenii, conform 
procentelor calculate  (Anexa nr. 9); 

 Repartiţia finanţării (de bază şi suplimentară), pentru seminarul pedagogic, 
cerevine structurilor organizaţionale din cadrul universităţii, Anexa nr. 10; 

 Calculul repartiţiei finanţării (de bază şi suplimentară), în funcţie de studenţii 
echivalenţi unitari de la licenţă, pe domenii şi facultăţi  (Anexa nr. 11); 

 Calculul repartiţiei finanţării (de bază şi suplimentară), în funcţie de studenţii 
echivalenţi unitari de la masterat, pe domenii şi facultăţi (Anexa nr. 12); 

 Centralizatorul cu finanţarea repartizată pe facultăţi şi domenii, pentru licenţă şi 
masterat (Anexa nr. 13); 

 Calculul repartiţiei finanţării (de bază şi suplimentară), în funcţie de studenţii  
echivalenţi unitari de la doctorat, cu excepţia anului I, pe domenii şi facultăţi 
(Anexa nr. 14); 

 Centralizatorul cu finanţarea repartizată pe facultăţi şi domenii, pentru doctorat, cu 
excepţia anului I (Anexa nr. 15); 

 Repartiţia finanţării (de bază şi suplimentară), pentru licenţă, masterat şi doctorat 
(cu excepţia anului I), ce revine facultăţilor şi structurilor organizaţionale din 
cadrul universităţii, Anexa nr. 16; 

 Repartiţia finanţării pentru granturile de studiu de doctorat aferente studenţilor 
înmatriculaţi în anul I de studiu, pe domenii şi şcoli doctorale (Anexa nr. 17); 

 Repartiţia finanţării pentru granturi de studiu de doctorat aferente studenţilor 
înmatriculaţi în anul I de studiu, ce revine şcolilor doctorale şi structurilor 
organizaţionale din cadrul universităţii, Anexa nr. 18; 

 
Având în vedere faptul că alocaţia unitară pe student echivalent unitar rezultată din 

repartiţia finanţării de bază este aceeaşi pentru toate domeniile, propunem ca  suma de 
5.319.410 lei (care reprezintă 6,31 % din finanţarea instituţională), acordată pentru 
finanţarea suplimentară, pentru susţinerea programelor de tehnologie avansată să fie 
repartizată procentual, în funcţie de finanţarea suplimentară repartizată pentru fiecare 
domeniu, pentru ciclurile de studii masterat şi doctorat. 



 4

Această mod de repartizare a sumei de 5.319.410 lei, acordată universităţii pentru 
finanţarea suplimentară, pentru susţinerea programelor de tehnologie avansată, a fost aprobat 
în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 08.05.2012, conform Extrasului nr. 17 din 
procesul verbal al şedinţei, înregistrat sub nr. 7951 din 08.05.2012. 
 În tabelul următor sunt prezentate sumele repartizate pentru masterat şi doctorat, 
precum şi procentele pe care le reprezintă din total. 

Ciclu de studii Finanţare suplimentară (lei) % 
Masterat  7.889.681,00 87,55
Doctorat 1.122.192,00 12,45
TOTAL 9.011.873,00 100,00
 Aplicând aceleaşi procente pentru 5.319.410 lei, acordată pentru finanţarea 
suplimentară, pentru susţinerea programelor de tehnologie avansată, rezultă următoarea 
repartiţie pe ciclu de studii: 

Ciclu de studii Finanţare suplimentară pentru susţinerea 
programelor de tehnologie avansată (lei) 

% 

Masterat  4.657.017,25 87,55
Doctorat 662.392,75 12,45
TOTAL 5.319.410,00 100,00
 

Calculul alocației unitare medii pe student echivalent unitar pentru finanțarea 
suplimentară pentru susținerea programelor de tehnologie avansată este redată în tabelul 
următor: 

Ciclu de 
studii 

Nr. Studenți 
echivalenți 

unitari 

Finanţare suplimentară 
pentru susţinerea  

programelor de tehnologie 
avansată (lei) 

Alocație medie / 
student echivalent 

unitar (lei) 

Masterat* 11.595,50 4.657.017,25 401,62
Doctorat** 2.156,20 662.392,75 307,20
*Date preluate din Anexa nr. 6, la care se adaugă un nr. de 272,50 studenți echivalenți unitari 
din anii 5 si 6 de studiu de la Facultatea de Arhitectură “”G.M. Cantacuzino” 
**Date preluate din Anexa nr. 7 

 
Pentru calculul repartiţiei finanţării suplimentare acordată pentru finanţarea 

suplimentară, pentru susţinerea programelor de tehnologie avansată pentru anul 2012 au fost 
întocmite următoarele documente: 
 Calculul procentelor din finanţarea suplimentară pentru masterat pe domenii şi 

facultăţi (Anexa nr. 19); 
 Calculul procentelor din finanţarea suplimentară pentru doctorat pe domenii şi 

facultăţi (Anexa nr. 20); 
 Repartiţia finanţării suplimentare pentru susţinerea programelor de tehnologie 

avansată pe domenii şi facultăţi pentru masterat (Anexa nr. 21); 
Pentru Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” a fost alocată suma de 
109.441,45 lei rezultată din următorul calcul: 
272,50 (studenți echivalenți unitari – anii 5 și 6 de studiu) X 401,62 (alocația 
medie / student echivalent unitar pentru masterat) = 109.441,45 lei. 
Diferența 4.657.017,25 lei – 106.929,00 lei = 4.547.575,80 lei a fost repartizată 
pentru celelalte domenii conform procentelor calculate în Anexa nr. 19. 

 Repartiţia finanţării suplimentare pentru susţinerea programelor de tehnologie 
avansată pe domenii şi facultăţi pentru doctorat (Anexa nr. 22); 
Pentru domeniul Chimie din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția 
Mediului a fost alocată suma de 39.690,24 lei rezultată din următorul calcul: 
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129,20 (studenți echivalenți unitari – doctorat anii II, III, IV de la domeniul 
Chimie) X 307,20 (alocația medie / student echivalent unitar pentru doctorat) = 
39.690,24 lei. 
Diferența 662.392,75 lei – 39.690,24 lei = 622.702,51 lei a fost repartizată pentru 
celelalte domenii conform procentelor calculate în Anexa nr. 20. 
 

 Centralizatorul cu finanţarea repartizată suplimentar pentru sustinerea programelor de 
tehnologie avansata pe facultăţi (Anexa nr. 23). 
 
Pentru repartiţia sumei de 2.468.184 lei, acordată universităţii pentru creşterile 

salariale şi a sumei de 978.200 lei, acordată universităţii ca fond pentru dezvoltare 
instituţională, Direcţia Generală Administrativă a înaintat Consiliului de Administraţie, prin 
Adresa înregistrată sub nr. 1494 din 28.01.2013, propunerea ca suma acordată pentru 
creşterile salariale să fie repartizată de către Direcţia Resurse Umane, iar suma acordată 
universităţii ca fond pentru dezvoltare instituţională, să fie împărţită în funcţie de studenţii 
echivalenţi unitari de la toate ciclurile universitare. Consiliul de Administraţie al universităţii 
a aprobat aceste propuneri în şedinţa din data de 05.02.2013, conform Extrasului nr. 12 din 
procesul verbal al şedinţei, înregistrat sub nr. 2060 din 05.02.2013. 

 
Direcţia Resurse Umane a întocmit repartiţia sumei de 2.468.184 lei, acordată 

universităţii pentru creşterile salariale, conform Anexei nr. 24. 
 
Pentru repartiţia fondului pentru dezvoltare instituţională, în sumă de 978.200 lei, în 

funcţie de studenţii echivalenţi unitari de la toate ciclurile universitare s-au întocmit 
următoarele documente: 
 Calculul studenţilor echivalenţi unitari de la licenţă, masterat, doctorat (cu excepţia 

anului I), pe facultăţi şi domenii – Anexa nr. 25; 
 Calculul studenţilor echivalenţi unitari corespunzători numărului de granturi de studiu 

de doctorat aferente studenţilor înmatriculaţi în anul I de studiu (pe domenii şi şcoli 
doctorale)  – Anexa nr. 26; 
Cu datele din Anexele nr. 25 şi 26 s-au calculat procentele pentru studenţii echivalenţi 

unitari: 
Studenţi echivalenţi unitari % 

Licenţă, masterat, doctorat 
(cu excepţia anului I) 

32.539,34 97,66 

Granturi doctorat anul I 779,80 2,34 
TOTAL 33.319,14 100,00 

 Aplicând aceleaşi procente pentru suma de 978.200 lei, acordată ca fond pentru 
dezvoltare instituţională, rezultă următoarea repartiţie pe facultăţi şi şcoli doctorale: 

 Fond pentru dezvoltare 
instituţională (lei) 

% 

Facultăţi 955.306,24 97,66 
Şcoli doctorale 22.893,76 2,34 
TOTAL 978.200,00 100,00 

 
Repartiţia fondului pentru dezvoltare instituţională pe facultăţi şi departamente în 

funcţie de nr. studenţilor echivalenţi unitari de la licenţă, masterat şi doctorat (cu excepţia 
anului I) este prezentată în Anexa nr. 27. 

Repartiţia fondului pentru dezvoltare instituţională pe şcoli doctorale şi departamente 
în funcţie de nr. studenţilor echivalenţi unitari de la granturi anul I este prezentată în Anexa 
nr. 28. 
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În Anexa nr. 29 este prezentată repartiţia finanţării instituţionale pentru licenţă, 
masterat şi doctorat (cu excepţia anului I), fără creşterile salariale, ce revine facultăţilor şi 
structurilor organizaţionale din cadrul universităţii. 

 
 Centralizatorul cu finanţarea pentru granturi de studiu de doctorat aferente studenţilor 
înmatriculaţi în anul I de studiu repartizată pe școli doctorale, domenii şi structuri 
organizaţionale din cadrul universităţii este prezentat în Anexa nr. 30. 

 
În Anexa nr. 31 este prezentată repartiţia finanţării instituţionale pentru licenţă, 

masterat şi doctorat (cu excepţia anului I), ce revine facultăţilor din cadrul universităţii. 
 
În Anexa nr. 32 este prezentat centralizatorul cu sumele ce revin din finanţare pentru: 
 Administraţia universităţii – 9 % şi creşteri salariale (din Anexa nr. 24) 
 Fond bibliotecă – 0,5 %; 
 Protecţia muncii – 0,15 %; 
 Marketing universitar – 0,15 %; 

 
Situaţia centralizatoare a sumelor repartizate structurilor organizaţionale din cadrul 

universităţii se prezintă astfel:  
 Facultăţi (licenţă, masterat şi doctorat)  

90,2%  şi creşteri salariale         - 73.635.134,14 lei  – Anexa nr. 31; 
 Şcoli doctorale - 90,2%         - 2.224.378,06 lei    – Anexa nr. 30; 
 D.P.P.D. -  90,2 %                                - 195.254,83 lei       – Anexa nr. 31; 
 Administraţia universităţii 

 (9,00% şi creşteri salariale)                    - 7.579.735,20 lei    – Anexa nr. 32; 
 Fond bibliotecă – 0,5 %         - 409.104,43 lei       – Anexa nr. 32; 
 Securitatea şi sănătatea  muncii – 0,15%        - 122.731,33 lei       – Anexa nr. 32; 
 Marketing universitar – 0,15%               - 122.731,33 lei       – Anexa nr. 32; 

TOTAL FINANŢARE INSTITUŢIONALĂ   - 84.289.069,32 lei 
 

Evoluţia finanţării în perioada 2002 – 2012 
 

Nr. 
Crt. 

Anul Finanţare de bază (lei) Creşteri % 

0 1 2 3 
1 2002 21.994.104,80 100,00 
2 2003 22.899.290,30 104,12 
3 2004 35.447.838,70 161,17 
4 2005 44.811.368,00 203,74 
5 2006 51.828.528,00 235,65 
6 2007 73.633.672,00 334,79 
7 2008 90.856.733,00 413,63 
8 2009 92.369.145,00 419,97 
9 2010 86.869.166,00 394,97 

10 2011 85.491.004,00 388,69 
11 2012 84.289.069,32 383,23 

 
 

Director General Administrativ 
Dr.ec.jr. Petru Condrea 


