
 

 

 

Propunerile ANOSR pentru modificarea modului de calcul al unor indicatori din 

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea 

suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul 2016 propusă 

de CNFIS Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a militat constant, în ultimii ani, pentru implementarea unor 

indicatori de calitate în ceea ce privește finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior din România. Considerăm necesar ca acești 

indicatori să fie implementați în cel mai scurt timp, în mod real. Aplicarea acestor indicatori a fost amânată cu cel puțin un an, preferându-se în 

2015 un model în care aceștia să fie pilotați, model ale cărui rezultate publice se lase așteptate.  

În speranța implementării indicatorilor de calitate începând cu acest an, având în vedere propunerea de Metodologie de alocare a fondurilor 

bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul 2016 propusă de Consiliul 

Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), ANOSR face 

următoarele propuneri către CNFIS și MENCȘ privind modificarea unor indicatori de calitate care urmează a fi aplicați în 2016, în speranța 

stimulării suplimentare a universităților pentru a atinge anumite standarde. Modificările cerute nu modifică substanțial scopul urmărit de către 

acești indicatori, însă aceștia devin, din punctul nostru de vedere, mai relevanți. 

  



 

 

 

Clasa de 

indicatori 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Pondere  Forma actuală Propunere ANOSR Argumentare 

C1. 

Predare/ 

învățare 

IC1.3

. 

Raportul dintre 

numărul de cadre 

didactice cu vârsta de 

până la 40 de ani, 

inclusiv, și numărul 

total de cadre 

didactice 

6% 

Raportul dintre numărul de cadre 

didactice cu vârsta de până la 40 

de ani, inclusiv, și numărul total de 

cadre didactice 

Raportul dintre numărul de 

cadre didactice cu vârsta de 

până la 35 de ani, inclusiv, și 

numărul total de cadre didactice 

Conform Legii Tinerilor nr. 350/2006, 

în România sunt considerați 

persoane tinere toți cetățenii cu 

vârstă de până în 35 de ani. Astfel, 

deoarece acest indicator își propune 

să stimuleze accesul tinerilor la 

posturi didactice, propunem 

modificarea vârstei limită luată în 

considerare pentru a fi în 

concordanță cu legislația în 

domeniul tineretului din România. 

C4. 

Orientare 

regională 

și echitate 

socială 

IC4.1 
Locuri în cămine 

studențești 
5% 

Se calculează, la nivel de 

universitate, ca medie a ultimilor 4 

ani universitari, pentru raportul 

dintre suma numărului de locuri 

în cămine și numărul de subvenții 

pentru cămine, acordate de 

universitate, și numărul total de 

studenți, de la forma de învățământ 

cu frecvență și toate ciclurile de 

studii 

Se calculează, la nivel de 

universitate, ca medie a ultimilor 

patru ani universitari, pentru 

raportul dintre numărul total 

de locuri oferite de 

universitate spre cazarea 

studenților, raportat la 

numărul de studenți cu 

domiciliul în afara centrului 

universitar, de la toate 

ciclurile de studiu, forma de 

învățământ cu frecvență. 

Considerăm că în ceea ce privește 

cazarea în căminele studențești, 

informațiile relevante care ar trebui 

comparate sunt numărul real de 

locuri de cazare de care dispune 

universitatea și numărul de studenți 

care au domiciliul în afara centrului 

universitar respectiv. Raportarea la 

numărul total de studenți nu va duce 

la creionarea unei imagini conforme 

cu realitatea a situației din 

universități. 

 


