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Ca idee general+, CNFIS în.elege ca, în acord cu politica general+ a statului
privind principalele direc.ii ale reformei înv+.+mântului superior, s+ instituie o
colaborare strâns+ cu universit+.ile. Pentru transmiterea c+tre ministrul educa.iei
naionale a propunerilor vizeaz+ sistemul înv+.+mântului superior în ansamblu, cel pu.in
urm+torii pa4i ai acestui proces de colaborare ar trebui parcur4i:
consultarea universit+.ilor 4i solicitarea unui punct de vedere în leg+tur+ cu
propunerea CNFIS;
armonizarea celor dou+ puncte de vedere: cel ini.ial (al Consiliului) 4i cel
reprezentând rezultanta pozi.iilor exprimate de universit+.i;
consultarea Consiliului Na.ional al Rectorilor sau a biroului Consiliului Na.ional
al Rectorilor;
definitivarea propunerii 4i înaintarea c+tre ministrul educa.iei na.ionale.
Realizarea practic+ a acestui ciclu nu este u4oar+.
Mai întâi, pentru c+, a4a cum s-a constatat în ultima vreme, reforma înainteaz+
într-un ritm destul de alert. Consecin.+: densitatea hot+rârilor importante în plan
financiar a crescut. CNFIS este 4i va fi solicitat tot mai mult s+-4i expun+ punctul de
vedere 4i s+ propun+ solu.ii.
Inductiv, el va solicita tot mai mult universit+.ile. Atât CNFIS cât 4i
universit+.ile trebuie s+ joace acest joc con4tiente c+, aparent paradoxal, îndreptându-ne
spre un sistem de finan.are mult simplificat fa.+ de cel actual, suntem obliga.i s+
travers+m o perioad+ marcat+ de necesitatea ob.inerii multor date ce trebuie prelucrate.
Apoi, conferin.ele Consiliului Na.ional al Rectorilor au loc la intervale mari de
timp. Cum deciziile nu pot a4tepta, un punct de vedere al biroului Consiliului apare, în
unele situa.ii, ca unica solu.ie.
Inutil s+ spunem c+ atât CNFIS cât 4i Universit+.ile trebuie s+ respecte termenele
stabilite pentru r+spunsul la solicit+ri. Acurate.ea datelor transmise este, de asemenea,
esen.ial+. O universitate care nu transmite cifra exact+ a studen.ilor echivalen.i pe
profile, de exemplu, risc+ s+ primeasc+ o finan.are de baz+ alterat+ deoarece, în
stabilirea acestui tip de finan.are, num+rul studen.ilor echivalen.i joac+ un rol esen.ial.
În cele ce urmeaz+ list+m, foarte sintetic, câteva dintre solicit+rile standard ale CNFIS
(CNFIS se va str+dui s+ limiteze solicit+rile conjuncturale 4i intempestive).
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În virtutea statutului s+u de organ consultativ, CNFIS este con4tient c+ acestea
nu pot fi decât solicit+ri 4i mizeaz+ pe în.elegerea conducerii universit+.ilor, în efortul
comun menit s+ asigure progresul înv+.+mântului superior românesc.
A4adar, iat+ aceast+ list+:
1. Raportul asupra execu iei bugetare (luna ianuarie a fiec+rui an calendaristic). Un
astfel de raport este deosebit de util pentru CNFIS. Dincolo de aspectele tehnice ale
execu.iei bugetare pe anul financiar care s-a încheiat, CNFIS este, îndeosebi,
interesat de urm+toarele aspecte calitative:
•

o analiz+ a posteriori a costurilor pe student;

•

o analiz+ a oportunit+.ii angaj+rii fondurilor în conformitate cu obiectivele
planului strategic de dezvoltare institu.ional+;

•

o analiz+ a raportului fonduri alocate/necesit+.i;

•

descrierea preocup+rilor universit+.ii pentru realizarea de venituri proprii;
sursele acestor venituri, cu accent pe contractele de cercetare;

•

dac+ au ap+rut modific+ri structurale privind durata înv+.+mântului, ciclurile, noi
profile, noi forme de înv+.+mânt în cadrul profilelor existente, etc.

2. Situa ia num rului mediu al studen ilor (fizici) pe profile 4i num rul studen ilor
echivalen i. Reamintim c+ profilele considerate sunt urm+toarele:
1) Socio - uman:

1.000

2) Economic:

1.000

3) Matematic+:

1.000

4) Psihologie:

1.280

5) Matematici aplicate:

1.280

6)

1.472

tiin.e:

7) Inginerie economic+:

1.472

8) Inginerie fizic+:

1.472

9) Tehnic:

1.472

10) Agronomic:

1.643

11) Medicin+:

1.708

12) Sport:

1.838

13) Muzic+-arte:

2.477

14) Teatru-film:

5.374
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(sub numele de ,,4tiin.e” se în.elege: geologie, geografie, fizic+, chimie, biologie) iar
formele de înv+.+mânt în cadrul unui profil sunt (cu specificarea ponderilor pk,
reprezentând raportul dintre costul unitar al studentului de la forma Fk 4i cel al
studentului de la forma F1):
Forma de înv mânt
F1 – cursuri de zi
F2 – doctorat f+r+ frecven.+
F3 – colegii
F4 – studii aprofundate
F5 – doctorat cu frecven.+
F6 – studii în limbi str+ine
F7 – studii în afara localit+.ii
F8 – an preg+titor
F9 – cursuri serale
F10 – grade didactice preuniversitare
F11 – educa.ie permanent+
F12 – cursuri postuniversitare la f+r+
frecven.+
F13 – cursuri la f+r+ frecven.+
F14 – cursuri de perfec.ionare f+r+
frecven.+.

Ponderea
p1 = 1.00
p2 = 1.00
p3 = 1.00
p4 = 3.00
p5 = 3.00
p6 = 1.25
p7 = 1.25
p8 = 1.25
p9 = 0.80
p10 = 0.40
p11 = 0.25
p12 = 0.15
p13 = 0.15
p14 = 0.15

Num+rul mediu al studen.ilor (fizici) din profilul (Pi), 1 i 14 , se calculeaz+ dup+
formula
N ik1 7 + N ik2 3
N ik =
10
unde N ik1 este num+rul studen.ilor din profilul (Pi) forma de înv+.+mânt Fk în
semestrul II al anului academic precedent (perioada ianuarie – iulie a anului
calendaristic în curs) iar N ik2 este num+rul studen.ilor înrola.i în semestrul I al anului
academic actual (perioada octombrie – decembrie a anului calendaristic) în profilul
(Pi) forma de înv+.+mânt Fk. Atunci, num+rul studen.ilor echivalen.i din profilul (Pi)
este N ie =

Ne =

14
k =1

N ik p k

iar num+rul studen.ilor echivalen.i pe universitate este

N ie . Odat+ cu aceast+ situa.ie Consiliul a4teapt+ din partea universit+.ilor
Pi

propuneri pentru o aplicare cât mai adecvat+ a formulei la specificul universit+.ii:
eviden.ierea unor subprofile care se individualizeaz+ din punct de vedere academic
4i al costurilor, considerarea unor forme noi de înv+.+mânt etc.
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Suger+m ca situa.iile solicitate la acest punct s+ fie transmise sub form+ de tabel,
dup+ modelul celui din figura 1.
3. Ciclul financiar anual.
În .+rile în care lucrurile sunt bine a4ezate, distribuirea fondurilor c+tre
universit+.i este rezultatul parcurgerii unui întreg ciclu anual. În acest proces, esen.ial+
este implicarea universit+.ilor în conceperea 4i dimensionarea bugetului propriu.
Descriem, pentru exemplificare, situa.ia din Anglia 4i din Fran.a.
În Anglia, ciclul financiar anual arat+ astfel:
Aprilie
HEFCE înainteaz+ Ministerului Muncii 4i Educa.iei
previziunile privind necesit+.ile financiare ale institu.iilor
de înv+.+mânt superior pentru anul academic viitor

Martie
HEFCE anun.+ granturile
universit+.ilor 4i colegiilor

Noiembrie
Secretarul de Stat pentru înv+.+mânt
anun.+ fondurile disponibile pentru
înv+.+mântul superior

Februarie
HEFCE stabile4te granturile
corespunz+toare fiec+rei institu.ii
de înv+.+mânt superior

Decembrie
Institu.iile de înv+.+mânt superior
trimit datele referitoare la:
• distribuirea grantului anterior;
• num+rul curent de studen.i;
• activitatea de cercetare

Ianuarie
HEFCE stabile4te sumele corespunz+toare
celor patru categorii de fonduri
(înv+.+mânt, cercetare, cheltuieli de capital, alte fonduri)
În Fran.a, ciclul financiar de elaborare a bugetului pentru anul financiar N este
urm+torul:
•

IUNIE, anul (N-1)
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Se elaboreaz+ (de c+tre pre4edinte,
vicepre4edin.i, secretarul general)
documentul cadru (lettre de cadrage)
care con.ine directivele (orient+rile

•

•

IUNIE, anul (N-1)
31 OCT., anul(N-1)

generale);
Se voteaz+ documentul cadru în
Consiliul de Administra.ie, dup+ avizul
Consiliului tiin.ific 4i al Consiliului de
Studii 4i al Vie.ii Studen.e4ti;
Se înainteaz+ documentul la unit+.ile
componente (UFR, Instituts, Écoles,
Laboratoires, ...).

•

Elaborarea cerin.elor din partea:
• UFR;
• Servicii comune
• Servicii generale

•
•

Arbitraj în Comisia de Finan.e
Primul vot al Consiliului de
Administra.ie (în care se aprob+
repartizarea pe unit+.ile componente)

•

Vot în Consiliul de Studii 4i al Vie.ii
Studen.e4ti 4i în Consiliul tiin.ific

•

Examinare, arbitraj, vot
UFR UC UFR

Control, redactare final+ de c+tre agentul
contabil; negociere cu Ministerul prin
pre4edinte.
Vot definitiv în Consiliul de Administra.ie
Deschiderea creditelor

31 OCT.-30 NOV.,anul (N-1)
~ 15 DEC., anul (N-1)
1 IAN., anul (N)

Având în vedere modific+rile recente de concep.ie privind managementul
universit+.ilor române4ti (care realizeaz+ o anume compatibilitate cu structura
universit+.ilor franceze) propunem spre reflec.ie universit+.ilor modelul de ciclu
financiar anual practicat în Fran.a.
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