
Ordonanţă nr. 62 din 24 august 1999 privind înfiinţarea Unităţii 
Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare

(la data 28-Jul-2000 Actul inlocuit de Art. 1, punctul 1. din Legea 150/2000 )

Forma sintetică la data 07-Feb-2023. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia 
Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 28-Jul-2000 actul a fost aprobat de Legea 150/2000 )
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale 
art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţă :
Art. 1
(1) Se înfiinţează Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a Unităţii 
Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi a Agenţiei Manageriale de 
Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT -
Politehnica).

(la data 01-Jul-2010 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 74/2010 )
(2) Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare este subordonată administrativ Ministerului Educaţiei Naţionale, 
iar funcţional, Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi 
Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

(la data 28-Jul-2000 Art. 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 150/2000 )
Art. 2
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare asigură activitatea executivă a Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior privind alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din 
alte venituri pentru învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din universităţi.

(la data 28-Jul-2000 Art. 2 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 150/2000 )

Art. 21

La solicitarea sau cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Unitatea 
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare desfăşoară activităţi privind implementarea în sistem descentralizat a 
politicilor şi programelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind finanţarea 
învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice.

(la data 13-Jun-2009 Art. 2 completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 202/2009 )
Art. 3
Atribuţiile Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării sunt:
1. a) asistă Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi alte consilii din subordinea 
Ministerului Educaţiei în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educaţiei, pe baza 
propunerilor consiliilor;
2. b) asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor pentru 
granturi, realizează întregul proces operativ pentru selectarea şi auditarea proiectelor şi 
programelor propuse spre finanţare de către consilii şi sprijină managementul financiar 
al acestora;
3. c) întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de 
stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior şi a cercetării 
ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, în conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea 
Ministerului Educaţiei, pe baza legislaţiei în vigoare;
4. d) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a consiliilor din subordinea 
Ministerului Educaţiei în relaţiile cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de 
învăţământ superior, cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private;
5. e) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor Consiliului Naţional 
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pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi ale Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi ale altor consilii desemnate din minister, în 
conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii;
6. f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează şi evaluează 
programe şi proiecte de dezvoltare instituţională şi de sistem, precum şi programe şi 
proiecte de cercetare ştiinţifică, cu finanţare naţională sau internaţională, cu avizul 
Ministerului Educaţiei;
7. g) organizează competiţii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le 
conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educaţiei;
8. h) elaborează şi/sau definitivează documentaţia necesară pentru desfăşurarea 
competiţiilor pe programele pe care le conduce, care este supusă aprobării Ministerului 
Educaţiei;
9. i) evaluează şi selectează proiectele în cadrul competiţiilor organizate;
10. j) contractează şi finanţează proiectele selectate, după aprobarea lor în prealabil de 
către Ministerul Educaţiei;
11. k) monitorizează şi evaluează modul de derulare a proiectelor contractate;
12. l) asigură consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi conducerea de 
proiecte la programele interne şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică şi stimulare a inovării;
13. m) gestionează resursele financiare contractate prin programele de profil naţional şi 
internaţional pe care le conduce;
14. n) pregăteşte şi perfecţionează resursele umane în domenii de conducere şi 
execuţie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregătire şi de formare continuă;
15. o) diseminează la nivel naţional şi internaţional informaţiile cu privire la programele 
pe care le conduce;
16. p) asigură consultanţă în găsirea de parteneri şi formarea de parteneriate pentru 
proiecte la programele internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
de stimulare a inovării;
17. q) organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, editare-multiplicare, publicitate, 
precum şi alte servicii în corelare cu obiectul său de activitate;
18. r) promovează transferul tehnologic şi inovarea în vederea sporirii competitivităţii 
economiei româneşti;
19. s) propune şi coordonează programe multidisciplinare şi proiecte de dezvoltare în 
acord cu priorităţile naţionale şi internaţionale;
20. ş) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse naţionale şi 
internaţionale şi răspunde cererilor de piaţă prin contracte negociate direct cu 
beneficiarii;
21. t) gestionează resursele financiare atrase prin programe de profil naţionale şi 
internaţionale;
22. ţ) participă la dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competenţei 
profesionale, fiind implicată în procesul de pregătire şi formare continuă a studenţilor, a 
doctoranzilor şi a altor specialişti;
23. u) diseminează rezultatele şi cunoştinţele de specialitate la nivel naţional şi 
internaţional;
24. v) colaborează cu alte instituţii publice sau private, interne sau internaţionale, 
inclusiv cu organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;
25. x) administrează drepturile de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.
26. y) conduce programe şi proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare şi antreprenoriat 
cu finanţare publică naţională şi/sau internaţională, granturi SEE şi norvegiene şi 
proiecte finanţate de Banca Mondială, precum şi altele asemenea, pe bază de act 
administrativ, contract de finanţare, protocol de colaborare, acord de parteneriat, acord 
de delegare şi altele asemenea, încheiate cu instituţii publice sau private, din ţară sau 
străinătate, putând gestiona funcţiile de: evaluare şi selecţie proiecte; negociere, 
contractare şi finanţare; verificare tehnică şi financiară, monitorizare şi evaluare;
27. z) asigură evaluarea proiectelor pentru competiţii organizate în cadrul unor 
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programe/proiecte conduse de alte instituţii publice sau private, din ţară sau 
străinătate, pe bază de contract de finanţare, protocol de colaborare, acord de 
parteneriat, acord de delegare şi altele asemenea;
28. aa) pentru îndeplinirea atribuţiilor prezentate la lit. y) şi z), UEFISCDI poate utiliza 
colaboratori externi, din ţară şi străinătate, remuneraţi în condiţiile legii şi conform 
condiţiilor specifice pentru programele/proiectele conduse sau evaluate;
29. bb) dezvoltă, administrează şi întreţine platforme informatice pentru 
managementul competiţiilor de proiecte, pentru facilitarea procesului de centralizare, 
raportare, analiză şi interoperare date privind sistemele naţionale de învăţământ 
superior, cercetare, inovare şi antreprenoriat, inclusiv pentru a facilita procesul de 
elaborare a politicilor bazate pe evidenţe.

(la data 01-Feb-2023 Art. 3 completat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 1/2023 )
Art. 4
Organizarea, funcţionarea, statul de funcţii şi condiţiile de încadrare ale Unităţii 
Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi 
Inovării se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin 
al ministrului educaţiei.

(la data 08-Mar-2021 Art. 4 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 11/2021 )
Art. 5
(1) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării este 120, finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

(la data 01-Jul-2010 Art. 5, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 74/2010 )
(2) Personalul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare se salarizează conform reglementărilor aprobate 
pentru personalul din administraţia publică centrală.
(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare şi audit, Unitatea Executivă 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării are 
dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, 
remuneraţi în condiţiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului 
Educaţiei.

(la data 08-Mar-2021 Art. 5, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 11/2021 )
Art. 6
(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

(la data 01-Jul-2010 Art. 6, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 74/2010 )
(2) Pentru realizarea de programe şi proiecte cu finanţare internă sau internaţională şi 
pentru activităţi de evaluare executate la cererea unor instituţii din România sau din 
străinătate se pot organiza activităţi finanţate integral din venituri proprii, inclusiv 
unităţi interne de implementare pentru programe / proiecte specifice, cu avizul sau la 
solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri 
proprii, prevăzute la alin. (2), se întocmeşte şi se aprobă odată cu bugetul Unităţii 
Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare. Soldul se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

(la data 13-Jun-2009 Art. 6 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 202/2009 )
Art. 7
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 1999.
-****-

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,

Andrei Marga
Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remeş
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
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Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 405 din data de 26 august 1999

Forma sintetică la data 07-Feb-2023. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia 
Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Alexandru Athanasiu
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