
ORDIN nr. 3131 din 5 februarie 2019 pentru aprobarea 

Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate 
subvenţiei pentru transportul public local de suprafaţa al 

studenţilor, repartizate instituţiilor de învăţământ superior 

de stat din România 

Luând în considerare Adresa nr. 2.899 din 26 noiembrie 2018 a Consiliului 

Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, înregistrată la Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu nr. 574 GP din 26 noiembrie 2018, 

în temeiul: 
- art. 205 alin. (2) şi (21), art. 216, art. 222 alin. (1) şi al art. 223 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale 
tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi 

pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi 
studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 
Art. 1 

(1)Ministerul Educaţiei Naţionale alocă instituţiilor de învăţământ superior de 
stat din România fonduri în vederea subvenţionării cheltuielilor de transport 

public local, de suprafaţă, pentru studenţi (achitarea contravalorii reducerilor 
privind transportul), în conformitate cu prevederile art. 205 alin. (2), (21) şi ale 
art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind 
acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de 

suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, 
de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din 
învăţământul particular acreditat, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sumele stabilite pentru subvenţionarea cheltuielilor de transport public local, 
de suprafaţă, pentru studenţi, provenite de la bugetul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de 
învăţământ superior. În contract este specificat numărul de studenţi eligibili 
pentru transport, subvenţionaţi de la bugetul de stat. 

(3)Cheltuielile cuprinse în contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri 
bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
(CNFIS). 
Art. 2 

Sumele atribuite fiecărei universităţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
public local, de suprafaţă, pentru studenţi se alocă proporţional cu numărul de 

studenţi. 
Art. 3 

Determinarea alocaţiilor bugetare pentru fiecare universitate de stat destinate 
pentru transportul public local, de suprafaţă, A_t(U), se face pe baza următoarei 
proceduri: 

1.Se calculează numărul de studenţi echivalenţi pentru determinarea subvenţiei 
de transport public local, de suprafaţă, SE_t(U), ai fiecărei universităţi, înmulţind 
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numărul de studenţi eligibili pentru transport1 cu coeficientul agregat pentru 
transport, asociat centrului universitar, conform relaţiei: 

SE_t(U) = S_t(U) x c_t(U), 
unde: 

- S_t(U) = numărul de studenţi eligibili1 pentru transport public local, de 
suprafaţă, ai universităţii U, raportat la o dată de referinţă stabilită (1 ianuarie a 
anului financiar, pentru repartizarea finală, respectiv 1 octombrie a aceluiaşi an 

universitar pentru repartizarea preliminară); 
- c_t(U) = coeficientul agregat pentru transport public local, de suprafaţă, 

corespunzător universităţii U, cu valori conform tabelului nr. 1, de mai jos. 
________ 
1 Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, finanţaţi de la 

buget, de la ciclurile de studii universitara de licenţă, master şi doctorat. 
Tabel nr. 1. Lista coeficienţilor agregaţi pentru transport public local, de 

suprafaţă, asociaţi centrului universitar de care aparţine universitatea 
Nr. 
crt. 

Centrul universitar (oraş) 
Coeficientul agregat pentru 

transport* (c_t) 

1 Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi 3,00 

2 Timişoara 2,50 

3 Braşov, Galaţi 2,00 

4 Constanţa, Craiova, Oradea, Târgu Mureş 1,50 

5 Alba Iulia, Arad, Bacău, Piteşti, Ploieşti, Reşiţa, Sibiu, Suceava, Târgovişte, 
Târgu Jiu 

1,00 

6 Alte oraşe cu transport public local în care funcţionează centre universitare 1,00 

7 Oraşe fără transport public local în care funcţionează universităţi / centre 
universitare 

0,00 

* Coeficientul agregat (c_t), de diferenţiere a centrelor universitare ţine cont de 
mărimea centrului universitar, dispersia campusului universitar şi valoarea 

cheltuielilor unitare de transport public local, de suprafaţă. 
2.Se calculează numărul total de studenţi SE_t, la nivel naţional, conform 

relaţiei: 

 
unde: 

- SE_t(U) = numărul de studenţi echivalenţi ai universităţii U; 
- N = numărul total de universităţi de stat. 

3.Se calculează alocaţia unitară pentru transport public local, de suprafaţă, a_t, 
corespunzătoare coeficientului agregat de transport 1. 
aut = A_t / SE_t, 

unde: 
- A_t = alocaţia bugetară totală destinată subvenţiilor pentru transport public 

local, de suprafaţă, pentru studenţi; 
- SE_t = numărul total de studenţi echivalenţi pentru calcularea subvenţiei de 
transport public local, de suprafaţă, la nivel naţional (pentru toate universităţile 

de stat). 
4.Se calculează alocaţiile pentru transport public local, de suprafaţă, A_t(U), 

repartizate fiecărei universităţi U, conform relaţiei: 
A_t(U) = SE_t(U) x au_t = [S_t(U) x c_t(U)] x au_t, 
unde: 

- SE_t(U) = numărul de studenţi echivalenţi pentru calcularea subvenţiei de 
transport public local, de suprafaţă, ai universităţii U; 

- au_t = alocaţia unitară pentru transport public local, de suprafaţă; 
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- c_t(U) x au_t = alocaţia unitară pentru transport public local, de suprafaţă, 
pentru universitatea U. 

Art. 4 
Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică din 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 
Ministrul educaţiei naţionale, 

Ecaterina Andronescu 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 131 din data de 19 februarie 2019 
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