
 

 

Anexa 1 – Propuneri concrete pentru Legea Bugetului pentru anul 2013, în valoare totală de 
sub 0,05% din Produsul Intern Brut al României 
 
Propuneri 2013 (proiect 
de Buget 2012 - 2016, 

mii lei) 

Propunere ANOSR 
pentru 2013 

Justificare 

Propuneri cu impact bugetar mic (sub 0.005% din PIB) 

Capitolului 6501 
(învățământ), subcapitolul 
11, paragraful 04 Cămine 
și cantine pentru 
studenți – 130.000 
[alocarea pentru 2012 a 
fost de 129.000 însă a 
fost redusă prin rectificare 
bugetară] 

Capitolului 6501 
(învățământ), 
subcapitolul 11, 
paragraful 04 Cămine și 
cantine pentru studenți 
– 143.000 
 

Efortul bugetar aferent este de sub 
0.002% din Produsul Intern Brut al 
României și afectează peste 95.000 
de studenți. 
 
Creșterea costurilor aferente 
întreținerii căminelor, asociată 
creșterii taxelor de cămin, este 
descrisă în anexe și se ridică la 
aprox. 30% pentru perioada 2007 – 
2012, timp în care subvenția și-a 
menținut valoarea. 
 
În urma demersurilor ANOSR și a 
asumărilor Ministerului Educației 
privind creșterea subvenției cămine 
cantine, o serie de organizații au 
obținut amânări ale creșterii taxelor 
de cămin.  
 
Amendamentul menționat conduce la 
o alocare suplimentară de 10 – 15 
RON / student beneficiar de 
subvenție, suficient pentru a stopa 
creșterile taxelor de cămin și a 
duce la revenirea la valorile din 2012, 
acolo unde au crescut.  

Capitolul 6501 
(învățământ), subcapitolul 
07 (învățământ nedefinibil 
prin nivel), paragraful 02 
Biblioteci centrale, 
universitare și 
pedagogice 46500 

Capitolul 6501 
(învățământ), 
subcapitolul 07 
(învățământ nedefinibil 
prin nivel), paragraful 02 
Biblioteci centrale, 
universitare și 
pedagogice 53000 

Conform Statutului Studentului -
OMECTS 3666/2012 art. 13, alin (1) 
lit b) nu pot fi percepute taxe 
pentru eliberarea permiselor de 
bibliotecă – aceste taxe se mențin 
însă și bibliotecile susțin că banii sunt 
necesari pentru abonamentele la 
baze de date științifice 
internaționale. În vederea aplicării 
prevederilor Statutului Studentului 
fără a crea probleme de funcționare 
bibliotecilor este necesară o alocare 
bugetară suplimentară.  
 
Efortul bugetar pentru creșterea 
propusă este de sub 0.001% din 



 

 

Produsul Intern Brut al României. 
Lipsa unei alocări suplimentare ar 
presupune fonduri insuficiente 
pentru respectarea actelor 
normative în vigoare. 

Propuneri cu impact bugetar moderat (între 0,05% din PIB și 0,005% din PIB) 

Ministerul Educației 
Naționale – Capitolul 5001 
(Cheltuieli – Bugetul de 
Stat), Titlul 51, Articolul 
01, alineatul 02 
Finanțarea de bază a 
învățământului superior 
1.739.905 

Ministerul Educației 
Naționale – Capitolul 
5001 (Cheltuieli – 
Bugetul de Stat), Titlul 
51, Articolul 01, alineatul 
02 Finanțarea de bază a 
învățământului 
superior 1.854.235 

Efortul bugetar este de 168,5 
milioane lei față de execuția pe anul 
2012, echivalentul a aprox. 0,03% 
din Produsul Intern Brut al 
României, reprezentând o creștere 
de aprox. 10% față de anul 2012. 
 
Creșterea finanțării de bază va avea 
un impact pozitiv asupra tuturor 
universităților de stat din 
România, atât asupra studenților cât 
și asupra cadrelor didactice și va 
evita noi probleme de calitate și 
echitate în învățământul superior. 
 
Finanțarea corespunzătoare, în 
creștere, a învățământului superior 
de stat este un act de 
responsabilitate față de șansa 
tinerilor la un viitor decent! 
 
Pe termen mediu și lung, ANOSR 
consideră necesară o suplimentare 
mult mai mare a acestui capitol. 

Ministerul Educației 
Naționale – Capitolul 6501 
(Învățământ), Titlul 71, 
Articolul 01, Alineatul 01 
Construcții 85.767 

Ministerul Educației 
Naționale – Capitolul 
5001 (Cheltuieli – 
Bugetul de Stat), Titlul 
71, Articolul 01, Alineatul 
01 Construcții 166337 

Amendamentul propus ar menține 
suma alocată pentru construcții în 
învățământ la nivelul cheltuielilor din 
2012. Diferența dintre suma propusă 
în proiectul de buget și cea propusă 
de ANOSR permite construția a 
peste 1200 de locuri de cămin 
complet mobilate și echipate și un 
efort bugetar de sub 0.015% din 
Produsul Intern Brut al României. 

 


