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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, 

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

de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea 

și desfășurarea activităților extracurriculare — științifice, tehnice, cultural-artistice 

și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe

Având în vedere prevederile:

— art. 12 alin. (3) și ale art. 205 alin. (7) și (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 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 și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării,

tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat

instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și

desfășurarea activităților extracurriculare — științifice, tehnice,

cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru

studenții capabili de performanțe, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 605 din 23 august 2012, cu modificările

ulterioare, se modifică și 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 urgență, activitățile extracurriculare se pot

desfășura și în sistem online. În cazul organizării online a

activităților extracurriculare, cheltuielile specifice de organizare

vor fi destinate închirierii de platforme on-line, acces la baze de

date și aplicații virtuale, cheltuieli pentru publicarea lucrărilor

științifice ale studenților, cheltuieli pentru asigurarea vizibilității

activităților extracurriculare, închiriere softuri etc.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Instituțiile de învățământ superior de stat

organizatoare de activități extracurriculare — științifice, tehnice,

cultural-artistice și sportive naționale transmit la Ministerul

Educației (M.E.), centralizat până la data de 2 decembrie a anului

în curs (data de înregistrare în M.E.), solicitările de aprobare a

acțiunilor pentru organizarea în anul bugetar următor a acestora,

precum și devizele estimative de cheltuieli aferente fiecăreia.”

6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1

1

, cu următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 11

la normele metodologice
Deviz preliminar (pentru activități online)

Tipul cheltuielii Nr. de persoane Sumă/persoană Sumă alocată

Cheltuieli specifice de organizare w 60 w x 60

Rector,
............

Coordonator proiect, 
.................”

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce

o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) cheltuieli specifice de

organizare a acțiunilor online:

60 lei/persoană/activitate.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Devizul estimativ de cheltuieli se întocmește pe baza

cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli și în

funcție de numărul de participanți care se deplasează pentru

desfășurarea activității, numărul de nopți 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 finanțare, conform modelului

prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. În

cazul organizării online a activităților extracurriculare, devizul

estimativ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1

1

la

prezentele norme metodologice, se întocmește pe baza

cuantumului aprobat, conform alin. (1) lit. e).”

5. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Sumele aferente acțiunilor extracurriculare care nu s-au

desfășurat pot fi transferate doar către acele acțiuni

extracurriculare din lista aprobată inițial de ordonatorul de

credite, însă numai după notificarea Ministerului Educației.

Totodată, sumele aprobate pot fi transferate de la o categorie

de cheltuieli la alta în cadrul aceleiași acțiuni, fără a se depăși

cuantumul/categorie/persoană.”
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7. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Deviz centralizat

Ordinea de

prioritate*)

Denumire

activitate

Număr de

persoane

transport

Număr de

persoane masă

Număr de zile

masă

Număr de

persoane

cazare

Număr de zile

cazare

Număr de

persoane

cheltuieli de

organizare

Număr de

persoane

cheltuieli de

organizare

(online)

*) Se va ține cont de importanța activității pentru universitate.

Rector,
............”

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

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 28 octombrie 2021.

Nr. 5.505.

A C T E  A L E  Î N A L T E I  C U R Ț I  D E  C A S A Ț I E  Ș I  J U S T I Ț I E

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

D E C I Z I A  Nr. 19

din 27 septembrie 2021

Dosar nr. 1.922/1/2021

Corina-Alina Corbu — președintele Înaltei Curți

de Casație și Justiție —

președintele completului

Laura-Mihaela Ivanovici — președintele Secției I civile

Marian Budă — președintele Secției a II-a

civile

Denisa Angelica Stănișor — președintele Secției de

contencios administrativ și

fiscal

Daniel Grădinaru — președintele Secției penale

Valentin Mitea — judecător la Secția I civilă

Alina Iuliana Țuca — judecător la Secția I civilă

Mihaela Tăbârcă — judecător la Secția I civilă

Carmen Georgeta Negrilă — judecător la Secția I civilă

Adina Georgeta Nicolae — judecător la Secția I civilă

Georgeta Stegaru — judecător la Secția I civilă

Valentina Vrabie — judecător la Secția a II-a

civilă

Rodica Dorin — judecător la Secția a II-a

civilă

Iulia Manuela Cîrnu — judecător la Secția a II-a

civilă

Ileana Izabela Dolache-Bogdan — judecător la Secția a II-a

civilă

Minodora Condoiu — judecător la Secția a II-a

civilă

George Bogdan Florescu — judecător la Secția a II-a

civilă

Daniel Gheorghe Severin — judecător la Secția de

contencios administrativ și

fiscal

Alina Nicoleta Ghica — judecător la Secția de

contencios administrativ și

fiscal

Mariana Constantinescu — judecător la Secția de

contencios administrativ și

fiscal

Virginia Filipescu — judecător la Secția de

contencios administrativ și

fiscal

Marius Ionel Ionescu — judecător la Secția de

contencios administrativ și

fiscal

Beatrice Mariș — judecător la Secția de

contencios administrativ și

fiscal

Elena Barbu — judecător la Secția penală

Alin Sorin Nicolescu — judecător la Secția penală

1. Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

ce formează obiectul Dosarului nr. 1.922/1/2021 este legal

constituit conform dispozițiilor art. 516 alin. (2) din Codul de

procedură civilă și ale art. 34 alin. (3) lit. b) din Regulamentul

privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți

de Casație și Justiție, republicat, cu completările ulterioare

(Regulamentul).
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