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privind aprobarea Regulamenfului privind constifuirea si distribuirea fondului

d.e

rezewl al

Ministerului Educafiei pentru institufiile de inviflmint superior de stat din cadrul
ministerului care activeazd, in condifii de autonomie financiarl

\-.,

in

a realizdrii prevederilor Hotddrii Guvernului nr.983 din 22 decembrie
2012 cu privire la modul de funclionare a instituliilor de invitdmint superior de stat in
condilii de autonomie financiard,
vedere

ORDON:

l.

privind constituirea gi distribuirea fondului de
rezervd. al Ministerului Educafiei pentru instituliile de invdldmint superior de stat din
cadrul ministerului, care activeazd, in condilii de autonomie financiara si distribuirea
Se aprobd Regulamentul

mijloacelor financiare acestora, conform anexei nr.1;
2.Prezentul ordin intrd in vigoare Ia data semndrii.
3. Se desemneaza responsabil de executareaprezentului ordin dna Lorefta
Handrabura, viceministrd.

MINISTRU

ru/-

Maia SANDU

Anexa nr.1
la Ordinul ministrului educației
nr.1035 din 31 octombrie 2013

REGULAMENT
privind constituirea si distribuirea fondului de rezervă al Ministerului Educației pentru instituțiile
de învățămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie
financiară
I. Dispoziții generale
1. Prezentul Regulament stabilește modul de constituire şi distribuire a fondului de rezervă al Ministerului
Educației pentru instituțiile de învățămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de
autonomie financiară și distribuirea mijloacelor acestora (în continuare – Regulament), determină modul de
constituire, distribuire, evidență și control al fondului de rezervă al Ministerului Educației.
2. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.983 din 22 decembrie
2012 cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de
autonomie financiară.
II. Constituirea şi distribuirea fondului de rezervă al Ministerului Educației pentru instituțiile de
învățămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie
financiară
3. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de Ministerul Educației (fondator al instituției), în
scopul stimulării/dezvoltării învățămîntului superior, pregătirea cadrelor de specialitate, conform necesităților
statului de formare a cadrelor pentru economia națională.
4. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către Ministerul Educației la aprobarea bugetului
pentru anul următor, în mărime pînă la 2% din volumul cheltuielilor bugetului alocat, în conformitate cu
prevederile Capitolului VI, pct.25 din Hotărîrea Guvernului nr.983 din 22 decembrie 2012.
5. Mijloacele fondului de rezervă pot fi distribuite pentru:
a) organizarea, desfășurarea și perfecționarea procesului de învățămînt și de cercetare științifică;
b) participarea la proiecte de cercetare, investiționale în baza cooperării cu diverși parteneri naționali și
internaționali, inclusiv parteneriatul publicprivat;
c) acordarea burselor de studii și de cercetare;
d) întreținerea căminelor studențești pentru buna lor funcţionalitate;
e) administrarea imobilelor, a fondurilor fixe și asigurarea condițiilor de dezvoltare a bazei materiale a
instituției pentru realizarea scopurilor statutare ale instituției de învățămînt superior;
g) reparația curentă și capitală a edificiilor;
h) programul de mobilitate cu România;
i) salarii pentru performanţa cadrelor didactice.
6. În cazul alocării mijloacelor financiare suplimentare la cele aprobate inițial în bugetul ministerului, fondul
de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de minister, dar nu
mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.

7. Distribuirea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza ordinului Ministerului Educației, în limita
alocațiilor prevăzute în buget.
III. Procedura elaborării și adoptării deciziilor Ministerului Educației privind distribuirea
mijloacelor financiare din fondul de rezervă
8. Ministerul Educației (grup de lucru, format din viceministru responsabil de instituțiile de invatamint
superior, reprezentanţi ai DGEPF şi DÎSDS) examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare 
cereri) de la instituțiile de învățămînt superior de stat din cadrul ministerului privind distribuirea de mijloace
financiare din fondul de rezervă.
9. În urma examinării cererilor primite și documentelor justificative (după criteriile: performanța realizată,
numărul de studenți, imobilul existent, corelația comanda de stat/studii pe baza de contract),
grupul de lucru al Ministerului Educației întocmește un procesverbal, în baza căruia se emite ordinul cu
privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
10. Direcția generală economie, patrimoniu și finanțe, a Ministerul Educației, în baza ordinului și a
documentelor justificative, distribuie mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli și a
Acordului adițional la Contractul aprobat inițial și înregistrat de către Agenția Achizițiilor Publice.
11. Mijloacele distribuite din fondului de rezervă al Ministerului Educației se transferă la conturile bancare
ale instituțiilor de învățămînt superior de stat din subordine.
IV. Evidența și controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă al Ministerului Educației
12. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinația lor, prevăzută în ordinul
Ministerului Educației.
13. Datele privind utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă se reflectă în Politica de
contabilitate a instituției cărei i sau alocat mijloacele financiare.
14. Controlul asupra utilizării eficiente și după destinație a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de
către organele de control abilitate cu acest drept.
15. Responsabilitatea pentru distribuirea și utilizarea mijloacelor financiare a fondului de rezervă revine
Ministerului Educației.

