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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR



Autonomie universitară – constă în dreptul comunităţii universitare de a se 
conduce, de a-şi exercita libertăţile academice (fără nici un fel de ingerinţe ideologice, 
politice sau religioase), de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în 
concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului 
superior, stabilite prin lege. 
 

Coeficient de ajustare – este un indicator specific fiecărui profil de 
învăţământ şi reprezintă raportul între costul unitar net mediu pe profil şi costul unitar net 
mediu pe ţară. Se foloseşte la calcularea alocaţiei bugetare/student echivalent pentru 
fiecare profil. 
 

Coeficient de echivalare – este un indicator specific fiecărei forme de 
învăţământ şi reprezintă raportul între costul unui student de la forma de învăţământ 
respectivă şi costul unui student de la cursuri de zi. Aceşti coeficienţi sunt aceeaşi, 
indiferent de profil şi se folosesc la calcularea numărului de studenţi echivalenţi. 
 

Costul unitar pe student – reprezintă totalul cheltuielilor efectuate raportat la 
numărul de studenţi finanţaţi din bugetul de stat.  

 
Costului unitar pe student echivalen - raportarea cheltuielilor se realizează

la numărul total de studenţi echivalenţi. 
 
Cost real - ,,costul necesar” asociat satisfacerii necesităţilor de pregătire a 

studenţilor dintr-o specializare în aşa fel încât absolvenţii să fie competitivi pe piaţa
naţională a muncii; se utilizează la dimensionarea bugetului. 

 
Costul unitar global pe un student echivalent - reprezintă indicatorul a 

cărui dimensiune rezultă din raportarea cheltuielilor totale efectuate de o instituţie de 
învăţământ superior la numărul studenţilor echivalenţi potrivit relaţiei: 
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Cug/se = costul unitar global pe un student echivalent; CFB = totalul cheltuielilor 
acoperite din finanţarea de bază; CFC = totalul cheltuielilor acoperite din finanţarea 
complementară.

Costul unitar net pe un student echivalent – reprezintă indicatorul în 
funcţie de care se stabileşte volumul necesar al finanţării de bază la nivelul fiecărei 
universităţi şi pe ansamblul învăţământului superior românesc şi pentru repartizarea 
echitabilă pe universităţi a fondurilor aprobate prin bugetul naţional. Se stabileşte prin 
repartizarea totalului cheltuielilor acoperite din finanţarea de bază la numărul studenţilor 
echivalenţi conform relaţiei: 
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 Cun/se = costul unitar net pe un student echivalent; CFB = totalul cheltuielilor 
acoperite din finanţarea de bază; Nse = numărul studenţilor echivalenţi. 

 
Finanţare de bază – componentă a finanţării din fonduri publice a instituţiilor 

de învăţământ superior, este destinată în mod prioritar activităţii didactice şi se acordă pe 
bază de formulă, indicatorul de bază fiind costul unitar net pe student echivalent (ce se 
calculează prin utilizarea unor indicatori specifici fiecărei categorii de cheltuieli – 
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale). 
 

Finanţare complementară – componentă a finanţării din fonduri publice a 
instituţiilor de învăţământ superior, este destinată pentru cercetarea ştiinţifică, cheltuieli 
de capital, desfăşurarea unor activităţi specifice cât şi dezvoltarea şi susţinerea 
programelor academice performante; se acordă pe bază de competiţie, în baza satisfacerii 
anumitor criterii calitative. 

 



Învăţământ postuniversitar – asigură specializarea în domeniu sau 
extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diplomă, obţinută la finalizarea 
studiilor universitare. Se organizează în instituţii de învăţământ superior şi şcoli de studii 
postuniversitare, acreditate în acest scop, şi se realizează prin: studii aprofundate de 
specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare 
de specialitate şi cursuri de perfecţionare postuniversitară.

Învăţământ superior – se realizează prin instituţii de învăţământ (universităţi, 
institute, academii de studii şi şcoli de studii postuniversitare) a căror misiune este de 
învăţământ şi cercetare sau numai de învăţământ. 

 
Număr mediu fizic de studenţi – acest parametru apare ca urmare a 

nesuprapunerii anului calendaristic (şi deci, exerciţiul financiar anual) cu anul universitar, 
şi reprezintă numărul mediu dintre numărul fizic al studenţilor din semestrul II al anului 
universitar curent (1 ianuarie) şi numărul fizic al studenţilor din semestrul I al anului 
universitar viitor. Ţinând cont de structurarea anului universitar pe durata a 10 luni, 
numărul mediu fizic de studenţi se calculează conform următoarei formule: 
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Nm = numărul mediu fizic al persoanelor aflate în pregătire universitară în anul curent 
(calendaristic, financiar); 
Ns2 = numărul fizic al studenţilor din semestrul II al anului universitar curent (1 ianuarie); 

Ns1 = numărul fizic al studenţilor din semestrul I al anului universitar viitor. 
 

Număr de studentenţi echivalenţi – se calculează ca sumă a numărului 
mediu fizic al studenţilor participanţi la fiecare dintre formele de învăţământ promovate 
de universitate, la care s-a aplicat coeficientul de echivalare, corespunzător fiecărei forme 
de învăţământ, stabilit de CNFIS. 
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Nse = numărul studenţilor echivalenţi dintr-o universitate; Nfi = numărul (mediu) 
fizic al participanţilor la forma de pregătire ,,i”; KI = coeficientul de echivalare 
corespunzător formei de pregătire ,,i”; n = numărul total al formelor de pregătire 
promovate în universitate. 

 
Plan strategic instituţional – constituie un instrument menit să contribuie la 

conducerea şi gestionarea eficientă a universităţilor şi la realizarea obiectivelor specifice 
politicii Guvernului României în domeniul învăţământului superior. Are două
componente: planul strategic pe termen mediu (pentru o perioadă de minimum 4 ani) şi
planul operaţional pentru un an universitar. 

 
Plan operaţional pentru un an universitar – se referă la un an universitar 

şi prezintă următoarele obiective şi srategii: misiunea universităţii, scopurile şi
obiectivele academice, numărul de studenţi, startegia de tehnologie didactică, strategia de 
cercetare ştiinţifică, colaborări, strategia cu privire la resursele umane, strategia de 
gestionare a bazei materiale, strategia privind informaţia, documentarea şi bibliotecile, 
strategia financiară, strategia calităţii, strategia managerială.

Plan strategic pe termen mediu – formulează aspiraţiile instituţiei pe o 
perioadă de 4 până la 10 ani şi urmăreşte aceleaşi puncte ca şi planul operaţional. 
 


