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         RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului de 
Management pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare 
 

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului de 
Management pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare, în şedinţa din 6 octombrie 1999, 
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. 
Crt. 

Textul iniţial Text adoptat de Comisie Motivare 

1. Titlul legii: 
Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1999 privind 
înfiinţarea Centrului de 
Management pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare. 

Titlul legii se va modifica 
şi va avea următorul 
cuprins: 
Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1999 privind 
înfiinţarea Unităţii 
Executive pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare. 
 
 

Punerea în 
acord a 
denumirii cu 
rolul 
acesteia 
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2. Articol unic: 

Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.62/24 
august 1999 privind 
înfiinţarea Centrului de 
Management pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare, 
adoptată în temeiul art.1 
lit.J pct.2 din Legea 
nr.140/1999 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe şi 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.405/26 
august 1999. 
 

Articolul unic se va 
modifica şi va avea 
următorul cuprins: 
Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.62/24 
august 1999 privind 
înfiinţarea Unităţii 
Executive pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare, 
adoptată în temeiul art.1 
lit.J pct.2 din Legea 
nr.140/1999 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe şi 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.405/26 
august 1999, cu 
următoarele modificări: 

 
 
 
Pentru a 
corespunde 
cu titlul legii

3. Art.1. Sr aprobă 
înfiinţarea Centrului de 
Management pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare ca 
instituţie publică cu 
personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, cu 
sediul în str.Schitu 
Măgureanu nr.1, sectorul 
5, Bucureşti.  

Art.1. (1) Se aprobă 
înfiinţarea Unităţii 
Executive pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare, ca 
instituţie publică cu 
personalitate juridică.  
(2) Unitatea este 
subordonată 
administrativ 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar funcţional 
Consiliului Naţional 
pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior 
şi Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior. 

Pentru a 
corespunde 
cu titlul 
legii. 
 
 
 
 
Pentru a se 
stabili clar 
subordonări-
le. 
 

4. Art.2. Centrul de 
Managenent pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare va 

Art.2. Unitatea 
Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice din 
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asigura activitatea 
executivă a Consiliului 
Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior 
privind alocarea prin 
competiţie a resurselor 
financiare de la bugetul de 
stat şi din alte venituri, 
pentru învăţământul 
superior şi cercetarea 
ştiinţifică, precum şi 
gestionarea acestor 
resurse în raporturile cu 
câştigătorii competiţiilor.

Învăţământul Superior 
asigură activitatea 
executivă a Consiliului 
Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior 
privind alocarea resurselor 
financiare de la bugetul de 
stat şi din alte venituri, 
pentru învăţământul 
superior şi cercetarea 
ştiinţifică din universităţi. 

5.  Art.3. Atribuţiile 
Centrului de Management 
pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare sunt: 
a) asistă, administrează şi 

aplică politicile 
elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale la 
propunerea Consiliului 
Naţional pentru 
Finanţarea 
Învăţământului 
Superior şi a 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice 
din Învăţământul 
Superior; 

b) organizează întregul 
proces de selectare a 
proiectelor de finanţare 
prin grant şi sprijină 
managementul 
financiar al acestuia; 

c) propune modul de 
utilizare a resurselor 

Art.3. Atribuţiile Unităţii 
Executive pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice din Universităţi 
sunt: 
a) asistă la CNFIS şi 

CNCSIS în aplicarea 
politicilor elaborate de 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale pe baza 
propunerilor celor 
două Consilii; 

b) asigură condiţiile 
materiale şi 
financiare necesare 
organizării 
competiţiilor pentru 
granturi, realizează 
întregul proces 
operativ pentru 
selectarea şi 
auditarea proiectelor 
şi programelor 
propuse spre 
finanţare de cele 
două Consilii şi 

Pentru a 
defini clar 
atribuţiile în 
concordanţă 
cu statutul 
unităţii şi 
anume de 
deservire a 
CNFIS şi 
CNCSIS 
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financiare provenite de 
la bugetul de stat şi din 
alte venituri. 

d) furnizează Ministerului 
Educaţiei Naţionale 
informaţii despre 
necesităţile de finanţare 
ale instituţiilor de 
învăţământ superior şi 
contribuie la elaborarea 
metodologiilor de 
finanţare a acestora; 

e) asigură legătura dintre 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Consiliul 
Naţional pentru 
Finanţarea 
Învăţământului 
Superior, Consiliul 
Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
instituţiile de 
învăţământ superior şi 
alte organisme 
naţionale şi 
internaţionale cu 
privire la alocarea prin 
competiţie a resurselor 
destinate finanţării 
învăţământului superior 
şi cercetării ştiinţifice. 

sprijină managementul 
financiar al acestora; 

c) întocmeşte 
documentaţia pentru 
alocarea resurselor 
financiare de la 
bugetul de stat şi din 
alte venituri, pentru 
finanţarea 
învăţământului 
superior şi a 
cercetării ştiinţifice 
universitare, în 
conformitate cu 
deciziile CNFIS şi 
CNCSIS, pe baza 
legislaţiei în vigoare; 

d) asigură buna 
desfăşurare a 
activităţii curente a 
CNFIS şi CNCSIS, în 
relaţiile cu instituţiile 
de învăţământ 
superior, cu alte 
organizaţii şi 
instituţii publice sau 
private; 

e) administrează şi 
gestionează resursele 
destinate activităţilor 
CNFIS şi CNCSIS în 
conformitate cu 
deciziile celor două 
Consilii, în condiţiile 
legii. 

 
6. Art.4. Organizarea, 

funcţionarea şi statul de 
funcţii al Centrului de 
Management pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare se 
stabilesc prin regulamentul 

Art.4. Organizarea, 
funcţionarea şi statul de 
funcţiuni al Unităţii 
Executive pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice din 
Universităţi se stabilesc 

 



 5
de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin 
hotărâre a Guvernului. 

prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare, 
aprobat prin Ordin al 
Ministrului Educaţiei 
Naţionale. 

7. Art.5. (1) Numărul maxim 
de posturi aprobat pentru 
Centrul de Management 
pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare este de 42, cu 
încadrarea în cheltuielile 
de personal aprobate 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale de la bugetul de 
stat. 
(2) Încadrarea şi 
salarizarea personalului 
Centrului de Management 
pentru finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare se vor face 
conform anexelor VIII/1 şi 
VIII/2 din Legea 
nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
persoanelor care ocupă 
funcţii de demnitate 
publică, cu modificările ei 
ulterioare. 

Art.5. (1) Numărul maxim 
de posturi aprobat pentru 
Unitatea Executivă 
pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice din 
Universităţi este de 42, cu 
încadrarea în cheltuielile 
de personal aprobate 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale de la bugetul de 
stat. 
(2) Încadrarea şi 
salarizarea personalului 
Unităţii Executive pentru 
finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice din 
Universităţi se realizează 
conform anexei V din 
Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă 
funcţii de demnitate 
publică, cu modificările ei 
ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o 
corectă 
încadrare în 
Legea 
nr.154/1998 

8. Art.6. Finanţarea 
Centrului de Management 
pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare se asigură 
integral din alocaţii de la 
bugetul de stat. 

Art.6. Finanţarea Unităţii 
Executive pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice din 
Universităţi se asigură din 
alocaţii de la bugetul de 
stat şi din alte venituri. 
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9. Art.7. Prezenta Ordonanţă 

intră în vigoare la data de 
1 octombrie 1999. 

Art.7. Prezente lege intră 
în vigoare la data 
publicării în Monitorul 
Oficial al României. 

 

 
 
 
 
 PREŞEDINTE    SECRETAR 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
 
 
 
Expert parlamentar 
   Simion Cioată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


