
ORDIN  Nr. 5737/2020 din 13 octombrie 2020 

privind subvenţionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

nr. 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru 

instituţiile de învăţământ superior de stat din România 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 967 din 21 octombrie 2020 

 

    Luând în considerare: 

    - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 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; 

    - propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării cu nr. 548/E/DGIU din 2.10.2020, 

    în temeiul: 

    - art. 205 alin. (12), (13) şi (15), art. 216 alin. (2) şi al art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    - art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, cu modificările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.130/2019 pentru aprobarea 

Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ 

superior de stat din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2019, pentru anul 

universitar 2020 - 2021, sumele atribuite fiecărei universităţi pentru subvenţionarea cheltuielilor pentru cămine-cantine se 

alocă proporţional cu numărul de unităţi de subvenţie pentru cămine-cantine ale universităţii. Numărul de "unităţi de 



subvenţie pentru cămine-cantine" corespunde cu numărul total de locuri normate în căminele din campusul universităţii, 

ajustat cu numărul de studenţi căminizaţi la 1 ianuarie 2020 (subvenţionaţi de la bugetul de stat). 

    ART. 2 

    Pentru anul universitar 2020 - 2021, alocarea fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile 

de învăţământ superior de stat din România se realizează în contextul epidemiologic actual pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2. 

    ART. 3 

    Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul 

Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

    ART. 4 

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

 

Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 
 

Bucureşti, 13 octombrie 2020. 

Nr. 5.737. 
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