
ORDIN  Nr. 5505/2021 din 28 octombrie 2021 

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-

artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe 

 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1080 din 11 noiembrie 2021 

 

 

 

    Având în vedere prevederile: 

    - art. 12 alin. (3) şi ale art. 205 alin. (7) şi (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    - Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat 

instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor 

pentru studenţii capabili de performanţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 605 din 23 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după 

cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu 

următorul cuprins: 
    "(2^2) Începând cu anul bugetar 2022, pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgenţă, 

activităţile extracurriculare se pot desfăşura şi în sistem online. În cazul organizării online a 

activităţilor extracurriculare, cheltuielile specifice de organizare vor fi destinate închirierii de 

platforme on-line, acces la baze de date şi aplicaţii virtuale, cheltuieli pentru publicarea 

lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, cheltuieli pentru asigurarea vizibilităţii activităţilor 

extracurriculare, închiriere softuri etc." 

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 3 

    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat organizatoare de activităţi extracurriculare - 

ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale transmit la Ministerul Educaţiei 

(M.E.), centralizat până la data de 2 decembrie a anului în curs (data de înregistrare în M.E.), 



solicitările de aprobare a acţiunilor pentru organizarea în anul bugetar următor a acestora, 

precum şi devizele estimative de cheltuieli aferente fiecăreia." 

    3. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 
   ____________________________________________________________ 

  |"e) cheltuieli specifice de    |60 lei/persoană/activitate."| 

  | organizare a acţiunilor       |                            | 

  | online:                       |                            | 

  |_______________________________|____________________________| 
 

    4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Devizul estimativ de cheltuieli se întocmeşte pe baza cuantumului aprobat pentru 

fiecare categorie de cheltuieli şi în funcţie de numărul de participanţi care se deplasează 

pentru desfăşurarea activităţii, numărul de nopţi de cazare/participant, numărul de zile pentru 

care se solicită masa/participant, cheltuieli de organizare (se vor deconta maximum 10 

lei/participant), pe surse de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezentele norme metodologice. În cazul organizării online a activităţilor extracurriculare, 

devizul estimativ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^1 la prezentele norme 

metodologice, se întocmeşte pe baza cuantumului aprobat, conform alin. (1) lit. e)." 

    5. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(3) Sumele aferente acţiunilor extracurriculare care nu s-au desfăşurat pot fi transferate 

doar către acele acţiuni extracurriculare din lista aprobată iniţial de ordonatorul de credite, 

însă numai după notificarea Ministerului Educaţiei. Totodată, sumele aprobate pot fi 

transferate de la o categorie de cheltuieli la alta în cadrul aceleiaşi acţiuni, fără a se depăşi 

cuantumul/categorie/persoană." 

    6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, cu următorul cuprins: 
 

    "ANEXA 1^1 

    la normele metodologice 

 

    Deviz preliminar (pentru activităţi online) 
 ____________________________________________________________________ 

|          Tipul cheltuielii          |Nr. de  |Sumă/   |Sumă alocată| 

|                                     |persoane|persoană|            | 

|_____________________________________|________|________|____________| 

| Cheltuieli specifice de organizare  |    w   |   60   |   w x 60   | 

|_____________________________________|________|________|____________| 
 

                              Rector, 

                              ................... 

                              Coordonator proiect, 

                              ..............................." 

 

    7. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

    "ANEXA 3 

    la normele metodologice 

 

                         Deviz centralizat 
 



    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    A - Număr de persoane cheltuieli de organizare; 

    B - Număr de persoane cheltuieli de organizare (online). 

 ____________________________________________________________________ 

|Ordinea de|Denumire  |Număr de |Număr de|Număr|Număr de|Număr | A| B| 

|prioritate|activitate|persoane |persoane|de   |persoane|de    |  |  | 

|*)        |          |transport|masă    |zile |cazare  |zile  |  |  | 

|          |          |         |        |masă |        |cazare|  |  | 

|__________|__________|_________|________|_____|________|______|__|__| 
    *) Se va ţine cont de importanţa activităţii pentru universitate. 

 

                              Rector, 

                              ............" 

 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                              p. Ministrul educaţiei, 

                              Gigel Paraschiv, 
                              secretar de stat 

 

    Bucureşti, 28 octombrie 2021. 

    Nr. 5.505. 

 

                              --------------- 


