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1. Structura bugetului:

a) Finan area de baz
b) Finan area complementar
b1. Fonduri pentru cercetarea tiin ific (anul trecut acest fond a fost
zero)
Fondul pentru cercetarea tiin ific urmeaz a fi acordat universit 4ilor pe baz
de competi4ie, alta decât competi4ia pe proiecte. Un model poate fi RAE din Anglia, parametrii
fiind:
coeficien4ii de cost
for4a de cercetare
coeficientul de calitate
fondurile externe atrase
Stabilirea coeficientului de calitate se poate face dup criterii care apar în evaluarea
centrelor de excelen4 sau în propunerea de ierarhizare a universit 4ilor.
b2. Fond special pentru finan area unor domenii prioritare în înv 4 mântul tehnic i
al tiin4elor aplicative, tiin4elor fundamentale precum i pentru înv 4 mântul de limbi str ine de
mic circula4ie.

2. O estimare a cuantumului finan rii de baz pentru anul 2001
In condi4iile men4inerii cifrei de colarizare de anul trecut (o înrolare de aproximativ
60.000) precum i a structurii domeniilor (profilelor), o astfel de estimare arat astfel:
Structura finan rii de baz

Cre#terea valorii de
referin

pentru stabilirea

salariilor fa

Coeficientul de

Cuantumul finan rii de baz

salarizare

(miliarde lei)

de

01.04.2000
Cheltuieli de personal

Cheltuieli

-

-

-

materiale
80 %

20%

10%

minim

4713,4

80%

20%

20%

minim

5141,2

60%

40%

20%

minim

6717,8
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3. Probleme legate de determinarea cifrei de #colarizare
a. Corelare între: buget, cost per student i cifra de colarizare.
b. Criterii pentru determinarea fluxurilor de studen4i pe domenii.
Priorit 4i la nivel na4ional desprinse din: strategia integr rii europene, principalele direc4ii de
dezvoltare economic

i social a României, rolul tiin4elor fundamentale. Aceste priorita4i vor

determina, în esen4 , i domeniile ce vor beneficia de fondul special prev zut la b2.

4. Realizarea de venituri proprii la nivelul universit ilor
La nivelul universit 4ilor, s devin posibil realizarea unor structuri specializate în
atragerea de venituri proprii. De exemplu, beneficiind de programul guvernamental legat de
dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii, universit 4ile s poat dezvolta ele însele astfel de
întreprinderi, în strâns

leg tur

cu profilul universit 4ii, vizând valorificarea poten4ialului

tiin4ific propriu.
Realizarea acestei idei reclam un cadru legislativ adecvat (care s permit , de
exemplu, ca universit 4ile s ob4in credite).
5. Consor ii universitare
Finan4area, în peisajul cultural românesc, a unor universit 4i plasate în alte centre
decât cele tradi4ionale, a fost (recent) apreciat pozitiv de eful statului.
Menirea i evolu4ia unor astfel de universit 4i trebuie marcate în viitor de:
- o mai clar implicare în realit 4ile regionale, pe de o parte, iar pe de alt parte – o
sus4inere mai consistent din partea autorit 4ilor locale ;
- o conturare mai precis a propriei ni e de dezvoltare academic , sub egida unei
universit 4i de acela i profil, având voca4ie na4ional ; se vor evita astfel paralelismele,
dispersarea for4elor în plan didactic

i al cercet rii, se vor reduce cheltuielile

administrative.

6. Procedurile de alocare a finan rii de baz pe universit i
Nu vor suferi modific ri esen4iale.
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Mult clamata m rire a coeficien4ilor nu rezolv problema. Rezolvarea st nu în
cre terea coeficientului pentru înv 4 mântul tehnic de la 1,65 la 2 ci în cre terea semnifica4iei lui
1 în planul finan4 rii. Iar ceea ce reprezint 1 în planul finan4 rii depinde de ceea ce reprezint
PIB-ul i de acordarea a cel pu4in 4% din PIB, în conformitate cu legea (adic f r luarea în
considerare a veniturilor proprii i a finan4 rii externe).

7. Descentralizarea finan rii
Aici nu se pot da re4ete.
Exist universit 4i omogene (prin profil, talia forma4iilor de studii, înc rc tura de
ore pe s pt mân , dimensionarea normelor didactice) la care descentralizarea finan4 rii pân la
nivelul facult 4ilor nu apare ca absolut necesar .
In alte cazuri (ale unor universit 4i complexe) ideea poate fi luat în considerare.
Mai important este îns

ca universitatea s - i p streze rolul de promotoare a

principalelor idei strategice i s aib for4a s sus4in o politic de sprijin mutual între facult 4i.
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Appendix
Detalii
privind modul de sprijinire a domeniilor prioritare

1. Desemnarea domeniilor prioritare.
Surse: - strategia de integrare european
- programul de guvernare
Rezultat previzibil: anumite direc4ii din domeniul
- tehnic
- tiin4e fundamentale (matematic , fizic , chimie, biologie)
- agricultur
- medicin
Aceste direc4ii vor fi indicate de consor4iile universit 4ilor (facult 4ilor) de profil, pornind
de la sursele indicate mai sus.
Indicarea direc4iilor va trebui s fie foarte selectiv – altfel se compromite ideea.

2. Fonduri
2.1.Varianta 1
Numai din finan area complementar

i anume, pe seama fondurilor înscrise la capitolele:
- dot ri
- cercetare tiin4ific
- fond special pentru sprijinul domeniilor prioritare

“Dot rile” i “cercetarea tiin4ific ” au figurat i anul trecut în structura
p r4ii de finan4are complementar , doar c aceste c su4e au fost vide.
Fondul special pentru sprijinul domeniilor prioritare se cere a fi introdus în acest an.

2.2. Varianta 2
In ipoteza c nici în acest an nu vor fi prev zu4i bani pentru “dot ri” i “cercetare
tiin4ific ” (situa4ie în care e greu de imaginat un fond special pentru sprjinirea domeniilor
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prioritare) singura surs de stimulare de la buget a acestor domenii r mâne fondul pentru
granturi “ de tip A “ administrate de CNCSIS (un argument în plus ca acest fond s fie
sporit!). Se poate proceda în dou moduri:
a) unul radical – se scot la competi4ie fonduri numai pentru proiecte din domeniile
prioritare (Banca Mondial ne-a oferit exemplul, organizând runde speciale de competi4ie
numai pentru domenii prioritare; aceste domenii au fost complementare celor despre care
vorbim acum, ceea ce poate constitui un argument în plus).
b) altul mai relaxat – se anun4

competi4ia pentru toate domeniile, dar repartizarea intern

a fondurilor pe domenii de specialitate 4ine seama de priorit 4i.

3. Modalit i de alocare a fondurilor pe universita i (în varianta 1).
•

Din capitolul “dot ri”: pentru ridicarea nivelului laboratoarelor didactice – pe baza
num rului de studen4i înscri i în domeniile prioritare;

•

Din capitolul “cercetare tiin4ific ”: fondul este gândit ca “o finan4are de baz a cercet rii”;
este deci un fond pentru men4inerea cercet rii, dincolo de fondurile atrase prin competi4ia
“pe proiecte”. Banii vor fi ob4inu4i numai prin competi4ie, criteriile esen4iale fiind: costul
cercet rii, for4a de cercetare, coeficientul de calitate, nivelul fondurilor atrase în ultimii ani
din surse externe (modelul RAE din Anglia).

•

Din “fondul special pentru sprijinirea domeniilor prioritare”: prin competi4ie, pe baz de
proiecte vizând dezvoltarea înv 4 mântului în domeniile prioritare (modific ri structurale,
modernizare, compatibilizare european , modific ri ale programelor, noi tehnici didactice,
etc.).

4. Fluxuri studen e#ti
Se recomand ca num rul studen4ilor pe domenii (la nivel na4ional i pe universit 4i) s nu
sufere modific ri esen4iale. In cadrul fiec rui domeniu îns , se recomand

sporirea

num rului de studen4i pentru domeniile de specialitate prioritare, evident în detrimentul altor
domenii de specialitate ce nu poart atributul priorit 4ii.
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