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Anexa 14 
 

 
Managementul economico-financiar în contextul 

Sistemului Instituţional de Management al Calităţii 
 
 

Argumentaţie 
 
 1. Instituţiile de învăţământ superior aplică principiile, reglementările şi mecanismele prevăzute în actele 
normative astfel încât să se asigure utilizarea cu eficienţă a resurselor financiare corespunzător realizării 
indicatorilor activităţii de bază. 
 2. Activitatea financiară este definită ca parte integrantă a activităţii academice şi ca o componentă a 
eficacităţii educaţionale. Evaluarea şi asigurarea calităţii în domeniul activităţii financiare vizează: raportul 
venituri-cheltuieli şi managementul financiar. 
 3. Evaluarea şi asigurarea calităţii privind raportul dintre venituri şi cheltuieli se realizează printr-un 
sistem de standarde şi indicatori care vizează: 
 a) nivelul optim al veniturilor pentru funcţionarea normală a instituţiei; 
 b) volumul şi ponderea veniturilor pe surse (de la bugetul de stat, din taxe de studii, din granturi şi 

contracte de cercetare, din prestări de servicii specifice, din alte surse); 
 c) structura veniturilor pe facultăţi, departamente şi unităţi de cercetare; 
 d) criteriile de stabilire a cuantumului taxelor de studii şi a celorlalte preţuri ale serviciilor prestate de 

Universitate, în condiţiile unor raporturi optime preţ/calitate şi, respectiv, preţ-costuri; 
 e) volumul şi structura generală a cheltuielilor; 
 f) ponderea fondurilor pentru dezvoltare (investiţii, dotări) în totalul veniturilor, respectiv în totalul 

cheltuielilor; 
 g) volumul şi structura cheltuielilor de personal pe categorii (personal didactic, personal de cercetare, 

personal TESA); 
 h) volumul şi structura cheltuielilor materiale; 
 i) raportul venituri-cheltuieli la nivel instituţional şi la nivelul structurilor descentralizate (facultăţi, 

departamente, unităţi de cercetare); 
 4. Evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul managementului financiar se realizează printr-un sistem de 
standarde şi indicatori care vizează: 
 a) corelarea managementului finaciar cu managementul academic şi utilizarea finanţelor Universităţii în 

acord cu strategia de dezvoltare instituţională; 
 b) procedurile de stabilire, de evidenţă şi de urmărire a veniturilor şi cheltuielilor pe surse şi destinaţii; 
 c) procedurile de stabilire, de evidenţă şi de urmărire a veniturilor şi cheltuielilor pe structurile 

descentralizate (centre de responsabilitate bugetară): facultăţi, departamente, unităţi de cercetare, 
compartimente de servicii şi tehnico-administrative; 

 d) criteriile şi procedurile de susţinere financiară a structurilor care înregistrează deficite şi modalităţile 
de compensare internă a deficitelor; 

 e) criteriile şi modalităţile de determinare a eficienţei economico-financiare a activităţilor Universităţii 
şi de îmbinare a eficienţei cu calitatea. 

 

Structura veniturilor şi cheltuielilor Universităţii 
 Venituri 
 1. Sold din anul precedent 
 2. Venituri proprii: 
  - sume primite de la MEC drept finantare de baza ; 
  - venituri proprii din taxe de studii ; 
  - alte venituri proprii potrivit legii. 
 3. Venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică 
 4. Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie specială, pentru: 
  - reparatii capitale ; 
  - subventii pentru camine si cantine; 
  - dotari si alte investitii; 
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  - burse ; 
  - alte forme de protectie sociala a studentilor; 
  - sume alocate pentru realizarea unor obiective de investitii; 
  - finantarea de proiecte cofinantate din alocatii de la bugetul de stat si surse externe. 
 5. Venituri din microproducţie 
 6. Venituri proprii ale căminelor şi cantinelor 
 7. Sume in  lei din finanţare externă, pentru realizarea unor proiecte cofinanţate de la bugetul de stat 
şi din credite externe. 
 
 Cheltuieli 
 1.  Cheltuieli pentru activitatea de baza 
 2. Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifică, proiectare, consultanţă ş expertiză 
 3. Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie specială, din care: 
  - cheltuieli pentru reparatii capitale; 
  - cheltuieli pentru camine cantine; 
  - cheltuieli pentru dotari si alte investitii; 
  - cheltuieli pentru burse; 
  - cheltuieli pentru alte forme de protectie socială; 
  - cheltuieli pt. Realizarea unor obiective de investitii; 
  - cheltuieli pentru proiecte cofinantate din alocatii de la bugetul de stat si surse externe. 
 4. Chetuieli pentru microproductie. 
 5. Cheltuieli pentru camine si cantine studentesti. 
 6. Cheltuieli alocate de catre MEC provenite din surse externe rambursabile. 

 Volumul si structura cheltuielilor de personal : 
 Cheltuieli cu salariile: 
  - fondul aferent salariilor de bază, 
  - salarii de merit, 
  - indemnizatii de conducere, 
  - spor de vechime, 
  - sporuri pt.conditii de munca, 
  - alte sporuri, 
  - fondul de premii, 
  - fond de posturi ocupate prin cumul, 
  - fond aferent plătii cu ora, 
  - fond pentru conventii civile, 
  - indemnizatii plătite altor persoane din afara instituţiei, 
  - alte drepturi salariale. 
 Contributii pt.asigurarile siociale de stat 
 Contributii pt. Asigurarile de somaj, 
 Contribuţii pt.asigurarile sociale de sănătate, 
 Deplasari, detaşări, transferuri: 
  - in tară, 
  - in strainatate 
 Tichete de masă, 
 Contributii pt.accidente de muncă. 

 Volumul şi structura cheltuielilor materiale: 
 Drepturi cu caracter social: 
  - rechizite şcolare, 
  - transport studenţi, 
  - hrana, 
  - medicamente, 
 Cheltuieli pentru  întreţinere şi gospodarire, 
  - incălzit, 
  - iluminat şi forţa motrica, 
  - apa canal salubrizare, 
  - materiale si prestări servicii cu caracter funcţional, 
  - alte materiale şi prestari servicii. 
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 Cheltuieli pentru microproducţie 
 Obiecte deinventar, 
 Reparatii curente, 
 Reparatii capitale 
 Carti si publicatii 
 Protocol, 
 Protectia muncii 
 Cheltuieli de capital 

 Indicatori ai veniturilor care reflectă capacitatea de a genera venituri ( CGV) 
 Universitatea exercită, în grade diferite (pe compartimente), un control asupra surselor de venit. 
 Veniturile din taxe de studii sunt in mare măsură controlabile. 
 Veniturile din refacere de discipline, venituri din admitere , venituri din inchirieri de spatii etc sunt mai 
putin controlabile, datorita  gradului ocazional de incasare. 
 Periodiciclitatea veniturilor este esentială in analiza privind solvabilitatea financiară, intrucât achitarea 
datoriei implică un anumit grafic de efectuare a plăţilor care, odată stabilit, trebuie respectat. 

 Indicatori ai veniturilor  
 Veniturile universităţii se compun din: 
 1. Venituri incasate de la studenti sau pentru studenti: 
  - alocatiile bugetare primite in functuie de numarul studentilor echivalenti, 
  - venituri din taxe de studii, incasate de la studentii cu taxa, 
  - alte venituri incasate de facultăti de la studenti : refacere de discipline, taxe pt. transfer la alte 
universitati, taxe de admitere etc. 
 Aceste venituri constituie veniturile facultatilor din care se repartizează un procent pentru dezvoltarea 
generala a Universităţii. 
 2. Venituri din microproductie ( incasari bar si editura) 
 3. Venituri din inchirieri 
 4. Venituri din activitatea de cercetare 
 5. Alte venituri 
 
 

Bugetul aferent activităţii de bază a Universităţii 
Procedura de determinare şi gestionare a veniturilor şi cheltuielilor  

 
 A. Veniturile 

 1. Veniturile aferente activităţii de bază a instituţiei se stabilesc pe baza a patru repere: 
  a) planul de învăţământ al fiecărei specializări; 
  b) numărul de studenţi şcolarizaţi la fiecare specializare şi pe fiecare an de studiu; 
  c) numărul formaţiilor de studii (serii de curs şi grupe de seminar (laborator); 
  d) sumele pe student (subvenţii, taxe). 
 Prin agregarea acestor repere, rezultă un indicator sintetic pe care îl denumim venit pe ora 
convenţională de activitate didactică. 

 2. Planul de învăţământ este totalitatea disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculum-ul fiecărei 
specializări care sunt normate în statele de funcţii de personal didactic pe baza numărului de ore 
convenţionale, conform Statutului Personalului Didactic. 
  a) Sursa de finanţare a unui plan de învăţământ şi, respectiv, a posturilor didactice aferente acestuia o 
reprezintă veniturile ce rezultă din numărul de studenţi şi din sumele pe student (alocaţiile de la bugetul de 
stat şi taxele de studii). 
  b) Procedura de calcul al venitului pe ora convenţională din planul de învăţământ, respectiv din statul de 
funcţii de personal didactic, porneşte de la următoarele date de start: 
  - ora fizică de curs este egală cu 2 ore convenţionale; 
  - ora fizică se seminar este egală cu 1 oră convenţională; 
  - în cazul studiilor postuniversitare (masterat, specializare), al cursurilor de perfecţionare şi al 
altor forme de învăţământ stabilite potrivit SPD, ora fizică de curs este egală cu 2,5 ore convenţionale, iar ora 
fizică de seminar este egală cu 1,5 ore convenţionale. 
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  3. Numărul de studenţi se evidenţiază pe 5 categorii, cărora le corespund 5 surse distincte de venituri, 
respectiv: 
  a) studenţi de la învăţământul universitar de zi în regim de subvenţie de la bugetul de stat; 
  b) studenţi de la învăţământul universitar de zi în regim cu taxă; 
  c) studenţi de la învăţământul postuniversitar  în regim de subvenţie de la bugetul de stat; 
  d) studenţi de la învăţământul postuniversitar în regim cu taxă; 
  e) studenţi de la învăţământul la distanţă în regim cu taxă. 
 Primele 4 categorii reprezintă numărul total de studenţi pe baza căruia se întocmesc statele de funcţii de 
personal didactic ale catedrelor şi se determină veniturile brute ale acestora. 
 Numărul de studenţi de la învăţământul la distanţă, precum şi sumele corespunzătoare acestuia, se 
evidenţiază distinct şi urmează a fi gestionate potrivit hotărârii Senatului sau, după caz, ale fiecărei facultăţi 
sau ale fiecărei catedre. 

 4. Veniturile totale brute aferente unui plan de învăţământ al unei specializări se calculează prin 
înmulţirea numărului de studenţi de la specializarea respectivă cu sumele pe student, după cum urmează: 
  a) pentru învăţământul subvenţionat, se înmulţeşte numărul de studenţi echivalenţi cu alocaţia pe 
student echivalent (potrivit clasificării CNFIS pe domenii); 
  b) pentru învăţământul cu taxă se înmulţeşte numărul fizic de studenţi cu cuntumul taxei. 

 5. Pentru a determina venitul efectiv pe ora convenţională de activitate didactică se foloseşte indicatorul 
numit oră convenţională finanţată. Acest indicator depinde de numărul de studenţi, de suma (alocaţia) pe 
student, precum şi de numărul formaţiilor de studiu. Acest indicator este necesar întrucât: 
  a) cursul se desfăşoară cu toţi studenţii unei serii şi, prin urmare, ora convenţională de curs este 
finanţată cu sumele corespunzătoare numărului total de studenţi; 
  b) seminarul se desfăşoară pe grupe şi, prin urmare, pentru a ajunge la numărul total de studenţi din seria 
de curs, adică la aceeaşi valoare cu ora de curs, ora de seminar trebuie să se repete de un număr de ori egal 
cu numărul de grupe. Rezultă că: 
  - pentru cursuri, ora convenţională finanţată = ora convenţională; 
  - pentru seminarii, ora convenţională finanţată = ora convenţională  x  1 / Nr.grupe  

  6. Venitul pe ora convenţională finanţată se stabileşte ca raport între veniturile totale brute aferente 
planului de învăţământ - calculate potrivit pct.4 - şi numărul total de ore convenţionale finanţate. Acest 
indicator este aplicat ca bază de calcul al veniturilor la nivelul fiecărui post didactic, la nivelul catedrelor şi 
al facultăţilor, precum şi în efectuarea transferurilor între catedre şi facultăţi. 

  7. Pentru efectuarea transferurilor între catedre şi facultăţi, fiecare catedră întocmeşte şi transmite, 
pentru specializările care îi sunt subordonate, note de comandă către catedrele colaboratoare, în care se 
precizează disciplina, anul de studiu şi semestrul, numărul de studenţi, numărul de grupe, numărul de ore 
fizice şi, respectiv, convenţionale, şi, potrivit acestora, sumele ce vor fi transferate. Notele de comandă sunt 
semnate de şeful catedrei şi de decanul facultăţii şi avizate de rector. 

 8. Veniturile fiecărei facultăţi se stabilesc ca sumă a veniturilor catedrelor din subordine. 

 9. Veniturile nete ale facultăţilor şi catedrelor sunt veniturile care rămân la dispoziţia fiecărei facultăţi, 
respectiv, a fiecărei catedre, după ce au fost virate sumele corespunzătoare contribuţiei fiecărei facultăţi la 
fondurile generale ale Universităţii şi ale fiecărei catedre la fondurile generale ale facultăţii. 
  a) Contribuţiile la fondurile Universităţii se stabilesc procentual pe categorii de venituri şi, respectiv, pe 
capitole de cheltuieli. Procentele acestor contribuţii se aprobă anual de către Senat şi se pot actualiza 
periodic în funcţie de dinamica veniturilor şi a cheltuielilor. 
  b) Datorită modului în care sunt stabilite veniturile brute ale facultăţilor şi catedrelor, procentele privind 
contribuţiile la Universitate sunt aceleaşi pentru toate catedrele şi facultăţile. 
  c) Veniturile nete efective ale fiecărei catedre sunt veniturile care rămân la dispoziţia catedrei după ce 
au fost virate contribuţiile la fondurile generale ale facultăţii. Aceste contribuţii se stabilesc procentual de 
către consiliul facultăţii.   
 Raportul venituri-cheltuieli la nivelul fiecărui stat de funcţii şi al fiecărui post didactic se calculează la 
nivelul veniturilor nete ale catedrelor. 
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 B. Cheltuielile 

 1. Analog cu stabilirea veniturilor, cheltuielile se stabilesc începând cu nivelul catedrelor şi, în primul 
rând, cu cheltuielile aferente statului de funcţii de personal didactic al fiecărei catedre. Pentru a converti 
cheltuielile pe an universitar (aşa cum sunt întocmite statele de funcţii) în cheltuieli pe an financiar (aşa cum 
se întocmeşte bugetul) se procedează în modul următor: 
 a) cheltuielile anuale aferente normelor de bază (ale titularilor) se stabilesc prin înmulţirea cheltuielilor 
pe o lună de referinţă (de preferat o lună „plină”) cu 12; 
 b) cheltuielile anuale aferente posturilor vacante (la cumul şi p.o) se stabilesc prin înmulţirea 
cheltuielilor pe o lună de referinţă (de preferat o lună „plină”, fără vacanţe sau sesiune) cu 10 sau, după caz, 
cu 9, 8, 7 ş.a., la decizia Senatului. 
 c) regularizarea veniturilor şi a cheltuielilor impusă de rezultatele admiterii sau de modificări ale 
statelor de funcţii sau planurilor de învăţământ, de modificări ale alocaţiilor de la bugetul de stat sau ale 
taxelor ş.a. se efectuează în perioada septembrie-octombrie a anului financiar în curs şi în perioada ianuarie-
februarie a anului financiar următor (după încheierea contractului instituţional cu MEC). 

 2. Cheltuielile pentru acoperirea tichetelor de masă se includ în cheltuielile aferente statelor de funcţii 
de personal didactic ale catedrelor. 

 3. În cheltuielile catedrelor sunt incluse şi acele cheltuieli de personal care rezultă din plata unor 
activităţi necuprinse în statele de funcţii (cursuri de limbi străine, de informatică, alte programe). 

 4. Cheltuielile aferente plăţii mentorilor de practică pedagogică, precum şi activităţilor prestate în 
cadrul examenelor de grade didactice sunt cuprinse în capitolul de cheltuieli ale DPPD, respectiv al Catedrei 
de Pedagogie, Psihologie şi Didactică şi trebuie acoperite din veniturile acestei catedre. 

 5. Contribuţiile catedrelor la fondul general al facultăţii trebuie să asigure acoperirea următoarelor 
cheltuieli: 
  - cheltuielile cu salariile şi alte venituri ale personalului tehnico-administrativ din subordinea 

directă a facultăţii; 
  - cheltuielile cu deplasările aprobate de facultate; 
  - cheltuielile materiale care pot fi evidenţiate distinct la nivelul fiecărei facultăţi; 
  - cheltuielile materiale şi de personal al unităţilor de cercetare, servicii ş.a din subordinea 

facultăţii; 
  - în funcţie de strategia promovată, facultăţile pot să constituie, prin contribuţii de la catedre, şi 
alte fonduri cum sunt: fondul de dezvoltare (pentru dotări şi investiţii), fondul de solidaritate (pentru 
sprijinirea catedrelor cu probleme financiare), fondul pentru finanţarea cercetării ştiinţifice ş.a.  
 În calculul raportului venituri-cheltuieli necesar aprobării statelor de funcţii de către conducerea 
Universităţii se aplică un procent unic de 10% al contribuţiilor catedrelor la fondurile generale ale facultăţii. 
Acest procent va putea fi modificat de către consiliul facultăţii, după aprobarea statelor de funcţii, cu 
obligaţia menţinerii echilibrului dintre venituri şi cheltuieli. 


