PLAN OPERAŢIONAL 2006 - Anexe

Anexa 17

Procedura de distribuire a veniturilor
la nivel instituţional şi la nivelul facultăţilor
- Valabilă în anul 2006 A. Procentele pe baza cărora se stabilesc contribuţiile
la cheltuielile generale ale Universităţii

Cheltuieli cu slariile
pers TESA şi did.
auxiliar

Cheltuieli pentru
pers. de cercetare

Cheltuieli pentru
deplasari

Cheltuieli materiale
generale

Contribuţii la fondul
de dotari şi investiţii

Contributii la fondul
de rezervă şi
redistribuire

Alte cheltuieli la
nivel instituţional

Total contribuţii la
Universitate

Contributii la fondurile generale ale Universităţii,
procentuale pe categorii de destinaţii
Venit net
la
dispoziţia
facultatii

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alocaţii de la bugetul de stat în
funcţie de numărul de studenţi
subvenţionaţi echivalenţi

10%

1%

2%

12%

-

-

-

25%

75%

Venituri din taxe de studii de la
învăţământul de zi , în funcţie de
numarul fizic de studenţi

10%

1%

2%

12%

10%

5%

-

40%

60%

Venituri din taxe de la de la
învăţământul la distanţă, în funcţie
de numărul fizic de studenţi

14%

-

2%

-

12%

5%

2%

35%

65%

Venituri din taxe pentru prestări de
servicii şi pentru alte activităţi
necruprinse în posturi didactice,
inclusiv din taxele administrative

-

-

-

-

20%

-

20%

40%

60%

Venituri pe surse

1
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B. Procedura de repartizare
a sumelor din finanţarea de bază alocate prin aplicarea indicatorilor de calitate
Total finanţare de bază pe anul 2005 = 46.640.063, din care
Suma 1 = 41.439.535, corespunzătoare numărului de studenţi echivalenţi;
Suma 2 = 572.724, corespunzătoare sumei obţinute de Universitate din procentul de 3% din F.B. pentru IC8;
Suma 3 = 4.627.804, corespunzătoare sumei obţinute de Universitate din procentele celorlalţi indicatori de
calitate.
Categorii de
indicatori
1

I. Indicatori de
calitate a
procesului
didactic
Pondere nominală:
50% din Suma 3.

II. Indicatori de
calitate a
proceselor care
influenţează
direct activitatea
didactică
Pondere nominală:
30% din Suma 3.

III. Indicatori
financiari de
performanţă
instituţională
care influenţează
direct activitatea
didactică
Pondere nominală:
20% din Suma 3.
TOTAL GENERAL

Indicatori
2
IC1 - Ponderea posturilor didactice
ocupate cu titulari în totalul posturilor
legal constituite
IC2 – Ponderea profesorilor şi
conferenţiarilor titulari în totalul
posturilor didactice ocupate
IC3 – Ponderea cadrelor didactice
titulare sub 35 de ani în totalul
personalului didactic titular
IC4 – Ponderea personalului didactic
titular cu titlul de doctor în totalul
personalului didactic titular
IC5 – Ponderea studenţilor de la
învăţământul postuniversitar în totalul
studenţilor fizici

Pondere
(nominală)

Sume
efectiv
alocate

Moduri de repartizare

3

4

5

20 %

157637

Se repartizează ponderat
pe facultăţi şi catedre.

20 %

565856

Se repartizează ponderat
pe facultăţi şi catedre.

10 %

394272

Se repartizează ponderat
pe facultăţi şi catedre.

10 %

74868

Se repartizează ponderat
pe facultăţi şi catedre.

10 %

104767

Se repartizează ponderat
pe facultăţi şi catedre.

IC6 – Valoarea cheltuielilor pentru
dotarea laboratoarelor, bibliotecilor
raportată la finanţarea de bază (a+b)

30 %

a) 804487
b) 402062

Rămâne la dispoziţia
Universităţii pentru
finanţarea de bază la nivel
instituţional.

TOTAL

100 %

2503949

IC7 – Calitatea managementului
academic şi administrativ

50 %

464290

Rămâne la dispoziţia
Universităţii pentru
finanţarea de bază la nivel
instituţional.

IC8 – Nivelul performanţelor în
cercetarea ştiinţifică (nu se
însumează la totalul din acest tabel)

(3% din
F.B.)

572724

Se repartizează distinct,
pe facultăţi şi catedre

IC9 – Asigurarea şi menţinerea bazei
materiale necesare procesului
didactic (a+b)

30 %

a) 187859
b) 38017

IC10 – Calitatea serviciilor sociale şi
administrative studenţeşti

20 %

373319

100 %

1063485

40 %

705293

Se repartizează ponderat
pe facultăţi.

30 %

59784

Se repartizează ponderat
pe facultăţi.

ICV13 – Ponderea cheltuiielilor din
venituri proprii pentru dezvoltare
(dotări, investiţii) în total venituri

30 %

295292

Rămâne la dispoziţia
Universităţii pentru
finanţarea de bază la nivel
instituţional.

TOTAL

100 %

1061069
4628503

TOTAL
IC11 – Ponderea veniturilor din
activităţi proprii în totalul veniturilor
IC12 – Valoarea contractelor de
cercetare-proiectare raportată la
finanţarea de bază

100 %

Rămâne la dispoziţia
Universităţii pentru
finanţarea de bază la nivel
instituţional.
Rămâne la dispoziţia
Universităţii pentru
finanţarea de bază la nivel
instituţional.

NOTE: Ponderile sunt cele nominale (teoretice). În realitate, Universitatea a primit la unii indicatotri mai mult, la alţii
mai puţin. Sumele efective ce vor fi repartizate sunt cele de la coloana nr.4.
Sumele sunt stabilite la nivelul finanţării de bază pe anul 2005, urmând a fi actualizate după semnarea
contractului instituţional pe anul 2006.
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