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Introducere 

Academia de Studii Economice din București reprezintă cea mai importantă instituție de 

învățământ superior economic și de administrație publică din România, ce beneficiază de o largă 

recunoaștere europeană, prin intermediul calității programelor de studii derulate dar și al rezultatelor 

deosebite în planul cercetării științifice. 

Realizarea raportului financiar pentru anul de referință 2020 este în conformitate cu strategia 

instituțională, elaborată pentru perioada 2020 – 2030, precum și cu planul de acțiuni stabilit, 

respectiv indicatorii de performanță asumați de echipa managerială. 

Valorile în baza cărora ASE și-a concentrat activitățile complexe au fost: orientarea către 

excelență, desfășurarea activităților universitare cu rigurozitate, asigurarea credibilității, pasiune și 

entuziasm în desfășurarea actului educațional și de cercetare, atașament față de elementele definitorii 

ale culturii organizaționale a universității¸ abilitatea și îndrăzneala de a crede în noi înșine și în 

capacitatea de a reuși. 

În anul 2020 activitatea instituțională a fost influențată semnificativ de efectele pandemiei 

COVID 19, prin manifestarea unor noi provocări dar și a unor nevoi de redimensionare tuturor 

eforturilor, spre a face față cu succes sistemului online. Cu toate acestea, universitatea noastră a 

parcurs un proces de modernizare semnificativă în plan instituțional și operațional, pentru a se alinia 

la cele mai bune practici și reglementări europene și mondiale, dar și pentru a-și consolida poziția de 

actor implicat major în toate fenomenele mediului economico-social. 

Demersurile propuse au fost confirmate prin rezultatele obținute, între care cele mai relevante 

le putem enumera: dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, digitizarea, continuarea 

programului de investiții (Piața Romană nr. 7) dar și transferul de cunoaștere către autoritățile publice 

locale și centrale, realizat prin intermediul proiectului RESTART Economia. 

Informațiile prezentate în raport includ totalitatea activităților desfășurate la nivelul sediilor din 

București dar și centrele teritoriale deservite: Predeal, Piatra Neamț, Deva, Buzău, Tulcea și Covasna. 

Managementul financiar al instituției reprezintă o permanentă preocupare a echipei manageriale 

orientată spre identificarea și aplicarea celor mai bune soluții și variante pentru optimizarea structurii 

costurilor și asigurarea performanței financiare. 
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I. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 
 

Managementul economico-financiar al ASE în anul 2020 s-a realizat în concordanță cu 

obiectivul asumat, respectiv cel de asigurare a sustenabilității financiare a universității noastre și 

îmbunătăţirea capacităţii de finanțare. 

Activitatea Academiei de Studii Economice din București (ASE) desfăşurată în perioada de 

referință a avut drept repere majore cadru legislativ şi instituţional, actele normative ce reglementează 

activitatea instituţiilor publice şi, în mod special, prevederile Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011 

cu modificările și completările ulterioare, menționate la finalul prezentului raport. 

Direcţiile principale ale strategiei propuse pentru activitatea economică desfăşurată au vizat 

dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului, gestionarea durabilă a acestuia, respectiv valorificarea 

oportunităților mediului de evoluție al universității noastre. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru anul 2020, a inclus resursele financiare 

necesare finanţării cheltuielilor care asigură desfăşurarea optimă a activităţilor universităţii pe 

domeniul educație și cercetare avansată 

 Evoluția veniturilor şi cheltuielilor a fost fundamentată pe baza principalilor indicatori 

specifici, după cum urmează: 

 numărul de studenţi integrați în programele de licenţă cu frecvenţă, masterat şi doctorat cu 

finanţare bugetară; 

 numărul de studenţi integrați în programele de licenţă cu frecvenţă, masterat şi doctorat, cu 

taxă; 

 numărul de studenţi de la învăţământul de licenţă – învățământ la distanță (ID) și cu frecvență 

redusă (FR) 

 numărul de cursanţi  integrați în programele de formare  postuniversitare; 

 nivelul costului mediu pe student, determinat ca raport între cheltuielile activității de bază și 

numărul de studenți fizici; 

 nivelul finanţării de la bugetul de stat per student echivalent; 

 numărul de posturi efectiv ocupate, din care personalul încadrat cu norma de bază; 

 fondul total de salarii; 
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 costurile aferente achizițiilor de bunuri și servicii (furnituri de birou, materiale de curățenie, 

încălzit, iluminat și forța motrică, apă, canal și salubritate, piese de schimb, poștă, 

telecomunicații, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare); 

 costurile pentru reparații curente; 

 costurile pentru hrană; 

 costurile pentru achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar; 

 costurile cu deplasările, detașările în țară și în străinătate; 

 costurile pentru achiziția de cărți, publicații și materiale documentare; 

 costurile privind pregătirea profesională a resurselor umane; 

 costurile privind protecția muncii, conform legislaţiei în vigoare; 

 ajutoarele sociale în numerar pentru studenți (decontare transport); 

 cuantumul burselor alocat pentru studenți și doctoranzi; 

 cheltuielile de capital (construcții, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale). 

Pentru gestiunea eficientă a activităților desfășurate de ASE, periodic, se derulează procese 

de analiză a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru fundamentarea unor acțiuni de 

îmbunătăţire a nivelului de încasare a  veniturilor şi pentru optimizarea  cheltuielilor aferente. 

Evoluția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, a avut în vedere următoarele 

elemente de referință: 

 Tabelul 1 – Previziune bugetară pentru anul 2020 (lei) 
 Iniţiale (lei) Finale (lei) 

Venituri totale  271.551.505 330.248.478

Cheltuieli totale 271.551.505
342.966.748

din care 12.718.270 lei reprezintă 
deblocări solicitate din soldul inițial. 

Sursa: Direcția Economică 

 

Valoarea prevederilor bugetare definitive a fost motivată de creșterea cu 58.696.973 lei a 

sumelor alocate pe bază de contract instituţional şi complementar, respectiv creșterea cu 18.948.000 

lei, generată de  suplimentarea veniturilor proprii. Suma prevăzută pentru cheltuieli totale definitive 

a fost majorată în raport cu veniturile totale definitive, cu valoarea de 12.718.270 lei, ce reprezintă 
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deblocări din soldul inițial. Structura acestor deblocări propuse a fost următoarea: 2.000.000 lei 

cheltuieli cu bunuri și servicii, 2.718.270 lei cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri 

structurale nerambursabile, 8.000.000 lei cheltuieli destinate obiectivelor de investiții aflate în 

derulare și cheltuieli aferente dotărilor. 

Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, întocmită pe baza datelor contabile 

înregistrate,  prezintă următoarele repere majore: 

A. Veniturile totale încasate, aferente perioadei 2016 - 2020 au fost fundamentate din 

sursele prezentate în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 - Încasări aferente perioadei 2016 - 2020 (lei) 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

Valoare 
absolută 

Pondere
% 

Venituri totale generale 295.773.787 302.285.234 341.717.600 448.460.828 489.517.624   

Sold iniţial 97.251.672 108.395.658 115.100.545 129.732.549 163.734.311   

Încasări anuale, din care: 198.522.115 193.889.576 226.617.055 318.728.279 325.783.313 100 2,21 

● venituri încasate din 
activitatea de bază, din care: 

151.069.304 130.242.963 161.227.138 234.715.657 243.558.498 74,76 3,77 

- venituri încasate conform 
contractului instituţional 
încheiat cu Ministerul 
Educaţiei și Cercetării) 

86.081.109 80.772.096 108.874.152 178.726.353 183.837.274 56,43 2,86 

- venituri proprii încasate din 
taxe de studii şi alte venituri, 
din donaţii şi sponsorizări, din 
care : 

64.988.195 49.470.867 52.352.986 55.989.304 59.721.224 18,33 6,67 

● venituri încasate din 
fonduri structurale 
postaderare (POSDRU, 
POCU, PODCA, Erasmus) 

4.093.795 6.124.698 11.725.563 27.063.232 25.403.621 7,80 -6,13 

● venituri încasate din 
alocaţii cu destinaţie 
specială, inclusiv subvenţii: 
cămine-cantine: 

34.493.848 47.048.662 42.169.077 43.063.546 48.754.141 14,96 13,21 

- alocații pentru dotari si 
obiective de investiţii pe 
proiecte 

14.094.000 11.250.000 2.600.000 4.200.000 9.685.000 2,97 130,60 

-  alocații pentru burse 11.637.528 26.506.606 29.785.144 29.999.781 31.120.415 9,55 3,74 

- alocații pentru alte forme de 
protecție socială a studenților  

1.490.200 1.488.000 1.533.000 1.296.000 1.296.000 0,40 0 
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- subvenții pentru cămine-
cantine 

7.271.227 7.803.144 8.250.000 7.566.819 6.650.778 2,04 -12,11 

 venituri încasate din 
activitatea de cercetare 

2.308.956 1.858.666 3.073.847 4.993.897 3.842.984 1,18 -23,05 

 venituri proprii încasate 
din activitatea căminelor şi 
cantinelor 

6.556.212 8.614.587 8.421.430 8.891.947 4.224.069 1,30 -52,50 

(sursa: datele colectate și prelucrate în cadrul Direcției Economice a ASE din București) 

 

Încasările anuale totale au evoluat pozitiv  cu 2,21% în anul 2020, față de anul 2019, datorită creșterii 

încasărilor din activitatea de bază (ponderea cea mai mare fiind a asigurată de  de dinamica favorabilă 

a  veniturilor încasate conform contractului instituțional încheiat cu Ministerul Educației), precum și 

creșterii încasărilor din taxele de școlarizare practicate în anul 2020. 

 

 

 

Structura încasărilor din anul 2020, evidențiată faptul că ponderea veniturilor încasate din activitatea 

de bază în total venituri a fost de 74,76%. Încasările din finanțarea instituțională, în anul 2020, în 

sumă de 183.837.274 lei, au integrat și suma acordată din Fondul de Dezvoltare Instituțională 

pentru proiectele câștigate pe bază de competiție în temeiul prevederilor OMEC nr. 3115/2020 

privind aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a 

instituțiilor de învățământ superior de stat (2.090.000 lei), suma destinată finanțării activităților 

aprobate din Fondul pentru Situații Speciale (FSS) conform prevederilor OMEC nr. 3132/2020 

295,773,787 302,285,234
341,717,600

448,460,828
489,517,624

97,251,672 108,395,658 115,100,545 129,732,549
163,734,311

2016 2017 2018 2019 2020

Fig. nr. 1. Dinamica veniturilor și a soldului inițial (2016 - 2020)

Venituri totale generale Sold iniţial
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privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate 

în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (3.684.018 lei), suma acordată 

pentru vouchere de vacanță, în conformitate cu OMEN nr. 3560/03.05.2018 privind stabilirea 

modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat 

( 2.114.100 lei), suma acordată pentru plata indemnizației de hrană, în conformitate cu art. 18 din 

Legea nr. 153/2017 ( 5.001.730 lei), suma acordată în vederea punerii în aplicare privind prevederile 

Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale  cuvenite personalului didactic din învățământul 

de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (17.281.226 lei) și suma acordată pentru plata 

sentințelor judecătorești definitive și irevocabile privind acordarea unor drepturi salariale din 

perioada octombrie 2008 - aprilie 2011, restante din anul 2018 și aferente anului 2019 (415.463 lei). 

Din sumele încasate din venituri proprii (59.721.224 lei), valoarea de 55.904.552 lei 

reprezintă taxe și alte venituri din învățământ, iar diferența de 3.816.672 lei reprezintă alte venituri 

(sponsorizări, dobânzi, încasări din chirii și utilități aferente spațiilor de învățământ, încasări din 

microproducție, diferențe favorabile de curs valutar, încasări aferente proiectelor finanțate din 

Schema de Granturi pentru Universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar 

- ROSE etc.). 

Încasările din taxe de școlarizare și alte taxe sunt în creștere cu 6,67% față de anul 2019, 

motivată de creșterea cu 1,16% a sumelor încasate din taxe de școlarizare, a modificării favorabile  

cu 28,37% a încasărilor din taxe de admitere, a evoluției pozitive a  cu 178,83% a încasărilor pe 

proiectele ROSE și a creșterii cu 78,21% a încasărilor altor tipuri de venituri. Încasările din taxele de 

susținere a restanțelor au înregistrat o scădere cu 27,16%, fapt ce evidențiază o creștere a nivelului 

de promovabilitate al studenților, în cadrul primelor forme de evaluare aferente sesiunilor programate. 

Din suma de 25.403.621 lei, ce reprezentă veniturile încasate din fonduri structurale 

nerambursabile până la data de 31.12.2020, în scădere cu 6,13% față de anul 2019, suma de 

8.853.202 lei reprezintă încasări pe programele ERASMUS +; 1.393.543 lei reprezintă încasări pe 

proiectul POC SMARTRADE; 204.085 lei reprezintă încasări pe proiectul POR 123788; 2.921.995 

lei reprezintă încasări pe proiectul POC ASECOMP; 9.487.130 lei reprezintă încasări pe proiectele 

POCU; 1.678.579 lei reprezintă încasări pe proiectele POCA; 528.487 lei reprezintă încasări pe 
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proiectele ORIZONT 2020, iar diferența de 336.600 lei reprezintă încasări pe proiecte POSDRU în 

urma unor demersuri specifice de recuperare a unor sume anterior cheltuite. 

Veniturile încasate din alocaţii de la bugetul de stat cu destinație specială reprezintă 

48.754.141 lei, respectiv 14,96% din încasările anuale. Veniturile din alocații pentru burse au crescut 

cu 3,74% față de cele înregistrate în aceeași perioadă a anului anterior (de la 29.999.781 lei, la 

31.120.415 lei). La nivelul perioadei analizate s-au realizat încasări din alocații pentru obiective de 

investiții pe proiecte în sumă de 7.785.000 lei, pentru lucrările la obiectivul de investiții Piața Romană 

nr. 7, suma cheltuită pentru această destinație fiind de 5.774.963 lei. În același timp, s-au încasat 

1.900.000 lei reprezentând alocații pentru dotări și alte investiții, consolidări și reabilitări, din care, 

până la finele anului 2020, s-a cheltuit suma de 695.710 lei. Spre comparație, sumele încasate pentru 

dotări și obiective de investiții în anul anterior erau de 3.180.000 lei, reprezentând alocații de la 

bugetul de stat pentru obiective de investiții pe proiecte, din care s-au înregistrat plăți în sumă de 

62.464 lei și 1.020.000 lei alocații bugetare pentru dotări și alte investiții, din care nu s-au 

înregistrat plăți, fapt ce a contribuit la existența unui sold inițial al contului de disponibilități la 1 

ianuarie 2020 mai mare față de cel existent la începutul anului anterior. Situația a fost similară 

și la 1 ianuarie 2021, sumele alocate de la bugetul de stat în anul 2020 cu destinația investiții 

nefiind cheltuită decât într-un procent de 66,81% din alocațiile bugetare. 

Veniturile încasate din activitatea de cercetare sunt în sumă de 3.842.984 lei, ceea ce 

înseamnă o pondere de 1,18% din încasările anuale. Veniturile încasate din această activitate au 

înregistrat o diminuare faţă de anul precedent cu 23,05%. 

Veniturile proprii încasate din activitatea căminelor şi cantinelor sunt în sumă de 4.224.069 

lei, ceea ce înseamnă 1,30% din încasările anuale, în scădere cu 52,50% față de încasările aferente 

acestei activități din anul 2019. Această situație este motivată de efectele pandemiei COVID 19, care 

condus la neutilizarea căminelor și a spațiilor de tip cantină. 
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B. Plățile totale, aferente perioadei 2016-2020, au fost sintetizate în structura prezentată în 

tabelul 3. 

Execuţia bugetară s-a desfăşurat respectându-se prevederile Legii Finanţelor Publice şi 

Normele metodologice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor cu privire la angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

Structura de cheltuielile prezentate este concepută în același model ca și cea a veniturilor,  

pentru a se asigura comparabilitatea datelor: 

 

Tabelul 3 - Plăți aferente perioadei 2016-2020 (lei) 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

Valoare 
absolută 

Pondere 
% 

Plăți totale, din 
care: 

175.786.586 187.197.208 212.114.484 285.282.526 288.055.123 100 0,97 

Plăți din 
încasările 
activităţii de 
bază, din care: 

137.688.895 139.486.081 158.189.890 207.788.767 216.180.292 75,05 4,04 

- finanţare 
instituțională 

85.193.796 80.729.686 107.092.249 158.290.580 175.745.226 61,01 11,03 

- venituri proprii 52.495.099 58.756.395 51.097.641 49.498.187 40.435.066 14,04 -18,31 
Plăți din 
fonduri 
structurale 
postaderare 

3.663.864 5.619.098 7.128.673 28.643.666 19.640.327 6,82 -31,43 

Plăți din 
încasările 
cercetării 
ştiinţifice 

4.005.252 1.517.171 4.097.599 4.640.987 3.954.687 1,37 -14,79 

Plăți din 
finanţarea 
complementară 

22.170.489 35.655.775 35.719.074 37.100.076 42.579.282 14,78 14,77 

Plăți din 
veniturile 
proprii ale 
căminelor şi 
cantinelor 

8.258.086 4.919.083 6.979.248 7.109.030 5.700.536 1,98 -19,81 

(sursa: datele colectate și prelucrate în cadrul Direcției Economice a ASE din București) 
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Plățile totale au crescut cu 0,97% în anul 2020 față de anul anterior. Conform  structurii 

plăților raportate la perioada de referință, se constată că ponderea plăților aferente activității de bază 

în totalul plăților a fost de 75,05 %. 

Plățile din sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării prin contract instituțional 

(175.745.226 lei), au avut ca destinație acoperirea unei părți din cheltuielile cu salariile și 

contribuțiile aferente (157.983.626 lei), aceasta acoperind 84% din necesar și pentru cheltuieli 

materiale (12.853.302 lei), respectiv 38% din necesar, precum și pentru decontarea cheltuielilor 

angajate în cadrul proiectelor obținute prin competiție cu finanțare din fondul de dezvoltare 

instituțională (1.977.486 lei) și pentru decontarea cheltuielilor în cadrul activităților aprobate din 

fondul pentru situații speciale (1.930.811 lei).  

Plățile aferente activității de bază, finanțate din venituri proprii au înregistrat o scădere cu 

18.31% față de aceeași perioadă a anului precedent, motivația fiind  dată de finanțarea unui procent 

mai mare din cheltuielile activității de bază acoperită din fondurile de la bugetul de stat, prin 

finanțarea instituțională. 

Plățile din alocații bugetare reprezintă 42.579.282 lei, ceea ce înseamnă 14,78% din plățile 

totale, în perioada de referință fiind efectuate plăți de 6.470.673 lei pentru cheltuieli aferente 

obiectivelor de invetiții, dotări și alte investiții, consolidări, reabilitări. 

Plățile aferente activității de cercetare au înregistrat o diminuare cu 14,79% față de anul 

precedent. Ponderea plăților aferente activității de cercetare rămâne la un nivel scăzut în total plăți, 

de numai 1,37%. 

În ceea ce privește evoluția plăților aferente activității de venituri proprii cămine-cantine, se 

observă o diminuare a acestora cu 19,81% față de aceeași perioadă a anului precedent, motivată de  

diminuarea  cheltuielilor decontate din această sursă de finanțare,  urmare a închiderii căminelor și a 

cantinelor pe perioada pandemiei COVID 19. 

Situația comparativă a încasărilor și plăților pe activități la nivelul anului 2020 este prezentată în 

tabelul nr. 4.  
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Tabelul 4 – Situație comparativă încasări - plăți realizată la finalul  anului 2020 (lei) 
 

 Încasări Plăți Diferența 

Total, din care: 325.783.313 288.055.123 37.728.190 

Activitate de bază 243.558.498 216.180.292 27.378.207 

Fonduri structurale postaderare 25.403.621 19.640.327 5.763.294 

Finanţarea complementară 48.754.141 42.579.282 6.174.859 

Cercetare ştiinţifică 3.842.984 3.954.687 -111.703 

Activitatea proprie a căminelor şi cantinei 4.224.069 5.700.536 -1.476.467 
Sursa: Direcția Economică 

 
Diferența pozitivă, înregistrată în activitatea de bază, pentru perioada analizată, a fost generată 

de creșterea finanțării instituționale (finanțarea de bază și suplimentară) și a veniturilor proprii. 

Totodată, anumite cheltuieli estimate a se efectua în această perioadă, din venituri proprii pentru 

cheltuieli de capital (achiziții de echipamente, licențe Microsoft, lucrări de reabilitare imobile, 

reabilitare și modernizare centrale termice, reparații capitale, etc.) nu s-au putut realiza datorită unor 

întârzieri de natură tehnică și operațională. 

De asemenea, diferența pozitivă dintre încasări și plăți aferentă fondurilor structurale 

postaderare este generată de efectuarea plăților pe proiectele POC, POCA, POCU, Erasmus+ din 

sumele aferente decontării cererilor de plată depuse, din prefinanțările și rambursările încasate în anul 

curent (2021). 

În cazul finanțării complementare, diferența dintre încasări și plăți, în sumă totală de 

6.174.859 lei, este justificată astfel: 

- încasarea sumei totale prevăzute în contractul instituțional pe 2020 pentru finanțarea 

obiectivelor de investiții, corelat cu imposibilitatea cheltuirii acestei finanțări, motivată de dificultatea 

și complexitatea procedurilor de achiziție pentru dotări și lucrări finanțate de la bugetul de stat; 

- necheltuirea întregii sume alocate la obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7, dată fiind 

finalizarea procedurii de achiziție la finalul trimestrului al III-lea (3.214.327 lei); 

- nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2020, suma de 1.242.140 lei, aferentă acordării de 

burse și alte forme de protecție socială, în funcție de numărul de studenți de la învățământul cu 

frecvență, fără taxă de studii, conform art. 223, alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011; 
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- nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2020, suma de 1.155.930 lei, reprezentând valoarea 

aferentă achitării contravalorii abonamentelor pentru transportul studenților în conformitate cu 

prevederile HG nr. 309/1996; 

- nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2020, suma de 562.462 lei, reprezentând sumă 

alocată de la bugetul de stat drept subvenție cămine-cantină, din motive legate de destinația concretă 

a acestora (prin Actul Adițional nr. 3 la contractul complementar pe anul 2020, suma a fost alocată 

pentru reparații curente, igienizare, achiziționare de echipamente de cazare și masă) și imposibilitatea 

transferului către alte destinații. 

Diferența negativă înregistrată de activitatea de cercetare a fost dată de încasarea la finalul 

lunii decembrie 2019 a sumelor aferente contractului Future Web si a unor contracte de cercetare cu 

mediul de afaceri, care au finanțat și plăți din perioada anului 2020. 

De asemenea diferența  negativă asociată  activității  proprie a căminelor și cantinelor este 

rezultatul nerecuperării în perioada analizată, prin regia de cămin, a unor cheltuieli efectuate în 

căminele instituției, cauzate de decretarea stării de urgență și închiderea căminelor. Pe de altă parte, 

diminuarea subvenției primite de la bugetul de stat cu destinația cămine-cantine, a făcut ca suma 

cheltuielilor finanțate din venituri proprii cămine-cantine să crească. 

 

Principalii indicatori sintetici rezultați din analiza execuției bugetare sunt prezentați în tabelul 

următor: 

Tabelul 5 - Indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare (mii lei) 
Nr. 
crt. 

Indicatori 
2016 2017 2018 2019 2020 

Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % 

1 

Venituri totale 198.522 100 193.889 100 226.617 100 318.728 100 325.783 100

- venituri încasate pe baza 
de contract instituţional şi 
complementar 

120.575 61 127.821 66 151.043 67 221.790 70 232.591 71

din care investiţii pe 
proiecte 

14.094 7 11.250 6 2.600 1 4.200 1 9.685 3

2 

Plăţile aferente 
cheltuielilor totale, din 
care: 

175.786 100 187.197 100 212.114 100 285.283 100 288.055 100

a) plăţi din cheltuieli 
curente, din care 

150.450 86 149.036 80 172.159 81 208.235 73 221.510 77
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Sursa: Direcția Economică 

 

Ponderea veniturilor încasate de la Ministerul Educației și Cercetării în totalul veniturilor 

înregistrează o creștere cu 1,81%, la nivelul anului 2020, o influență semnificativă în acest sens având 

creșterea atât a finanțării de bază, cât și a celei suplimentare, precum și încasarea sumelor aferente 

punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011. 

Un indicator relevant pentru prezentul raport  este „Costul mediu pe student”, deoarece în 

funcţie de acesta se calculează şi finanţarea.  

- plăţi din cheltuieli de 
personal 

126.535 72 126.931 68 148.262 70 179.004 63 187.759 65

- plăţi din cheltuieli 
materiale 

23.915 14 22.105 12 23.897 11 29.231 10 33.751 12

b) plăţi aferente investiţiilor 
pe proiecte 

5.075 3 3.335 2 801 0,4 62 0,02 5.775 2

3 
Ponderea sumelor încasate 
din contractele încheiate 
cu MEC în venituri totale 

60,74% 65,93% 66,65% 69,58%  71,39%

4 

Grad de acoperire a 
plăţilor aferente 
cheltuielilor din alte surse 
decât cele provenite din 
contracte încheiate cu 
MEC 

39,26% 34,07% 33,35% 30,41%  28,61%

5 Costul mediu pe student  5.211 6.272 6.732 7.929  8.279

6 
Finanţarea de bază pe 
student echivalent 

3.128 3.692 4.620 5.727  6.478
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În anul 2017, costul mediu pe student a fost de 6.272 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 

20,36% față de anul 2016, iar finanțarea pe student echivalent a fost de 3.692 lei, cu 18,03% mai mare 

decât în anul 2016. În anul 2018, costul mediu pe student a fost de 6.732 lei, ceea ce înseamnă o 

creștere cu 7,33% față de anul 2017, iar finanțarea pe student echivalent a fost de 4.620 lei, cu 25,14% 

mai mare decât în anul 2017. În anul 2019, costul mediu pe student a fost de 7.929 lei, ceea ce 

înseamnă o creștere cu 17,80% față de anul 2018, iar finanțarea pe student echivalent a fost de 5.727 

lei, cu 23,96% mai mare decât în anul 2018. În anul 2020, costul mediu pe student a fost de 8.279 lei, 

ceea ce înseamnă o creștere cu 4,41% față de anul 2019, iar finanțarea pe student echivalent a fost de 

6.478 lei, cu 13,11% mai mare decât în anul 2019.  

La determinarea costului mediu pe student, din plățile aferente activității de bază, nu s-au luat în 

calcul sumele pentru plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din 

învățământul superior pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, suma pentru plata hotărârilor 

judecătorești devenite executorii, sumele pentru plata cheltuielilor angajate în proiectele finanțate din 

fondul de finanțare instituțională, sumele pentru plata cheltuielilor finanțate din fondul pentru finanțarea 

situațiilor speciale și sumele pentru plata cheltuielilor pe proiectele finanțate din Schema de granturi 

pentru universități, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE. 

Gradul de acoperire a plăţilor aferente cheltuielilor din alte surse decât cele provenite din 

contracte încheiate cu MEC a fost de 28,61%, pentru anul 2020.   
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Fig. nr. 2. Dinamica costului mediu per student 
comparativ cu finanțarea de bază per student
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C. Încasările şi plățile aferente activităţii de bază au structurile prezentate în tabelele 6 şi 

7. 

Tabelul 6. – Încasările din activitatea de bază (lei) 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%)

Valoare 
absolută 

Pondere 
% 

Încasări totale 150.828.075 130.242.963 161.227.138 234.715.657 243.558.498 100,00 3.77 

Încasări din 
finanțarea de 
bază 

86.081.109 80.772.096 108.874.152 178.726.353 183.837.274 75,48 2.86 

Venituri proprii  64.746.966 49.470.867 52.352.986 55.989.304 59.721.224 24,52 6.67 

Sursa: Direcția Economică 

 

Încasările din finanțarea de bază reprezintă sumele alocate de Ministerul Educației și 

Cercetării, conform contractului instituțional, iar încasările din venituri proprii provin din taxe de 

școlarizare și alte taxe de învățământ, sponsorizări, încasarea contravalorii închirierii unor spații în 

imobilele de învățământ, taxe de verificare antiplagiat, taxe de verificare a diplomelor, încasări debite, 

taxe de participare la conferințe etc. 

În timp ce încasările din finanțarea de bază în anul 2017 înregistrează o diminuare cu 6,17%, 

în această perioadă nefiind alocate sume de la Ministerul Educației și Cercetării pentru plata 

diferențele salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul superior 

pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, conform Legii nr. 85/2016, ci doar suma de 937.844 

lei pentru plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi 

de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învățământ superior de stat, devenite 

executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017. 

În anul 2018, finanțarea de bază înregistrează o creștere cu 34,79% față de anul precedent, 

datorită creșterii numărului de locuri de la buget pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României 

și schimbării coeficientului de cost aplicat în echivalarea numărului de studenți de la ramura de știință 

Economia Agroalimentară și a Mediului, datorită alocării de la bugetul de stat a sumei pentru 

acordarea voucherelor de vacanță, în conformitate cu OMEN nr. 3560/03.05.2018 privind stabilirea 

modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat (în 

sumă de 2.025.650 lei) și datorită creșterii sumelor alocate pentru proiectele câștigate pe bază de 
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competiție finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională (de la 1.021.000 lei în 2017 la 1.495.000 

lei în 2018) și a sumelor destinate finanțării activităților aprobate din Fondul pentru Situații Speciale 

(FSS) (de la 49.432 lei în 2017 la 2.068.954 lei în 2018). 

În anul 2019, finanțarea de bază înregistrează o creștere cu 64,16% față de anul precedent, 

datorită creșterii numărului de studenți echivalenți finanțați de la bugetul de stat (de la 19.227,61 

studenți echivalenți în 2018 la 20.023,40 studenți echivalenți în anul 2019), datorită creșterii cu 1% 

a alocării de la bugetul de stat a sumei pentru acordarea voucherelor de vacanță, în conformitate cu 

OMEN nr. 3560/03.05.2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru 

unitățile/instituțiile de învățământ de stat (de la 2.025.650 lei în 2018 la 2.045.950 lei în 2019), 

datorită creșterii sumelor alocate pentru proiectele câștigate pe bază de competiție finanțate din 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (de la 1.495.000 lei în 2018 la 1.673.500 lei în 2019) și a sumelor 

destinate finanțării activităților aprobate din Fondul pentru Situații Speciale (FSS) (de la 2.068.954 

lei în 2018 la 2.367.410 lei în 2019), datorită alocării de către M.E.C. a sumei pentru plata 

indemnizației de hrană, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 153/2017 (în sumă de 4.500.935 lei), 

a sumei acordate în vederea punerii în aplicare privind prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata 

diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 

octombrie 2008 - 13 mai 2011 (în sumă de 32.214.945 lei), a sumei acordate pentru plata dobânzilor 

calculate la sentințele judecătorești definitive și irevocabile privind acordarea unor drepturi salariale 

din perioada octombrie 2008 - aprilie 2011, cu termen de plată la 31.12.2018 (în sumă de 1.480.593 

lei) și a sumei acordate pentru plata sentințelor judecătorești definitive și irevocabile privind 

acordarea unor drepturi salariale din perioada octombrie 2008-aprilie 2011, restante din anul 2018 și 

aferente anului 2019 (în sumă de 6.010.834 lei în 2019 față de 727.602 lei în 2018). 

În anul 2020, finanțarea de bază înregistrează o creștere cu 2,86% față de anul precedent, 

datorită creșterii numărului de studenți echivalenți finanțați de la bugetul de stat (de la 20.023,40 

studenți echivalenți în anul 2019 la 20.685,86 studenți echivalenți în anul 2020), datorită creșterii cu 

3,33% a alocării de la bugetul de stat a sumei pentru acordarea voucherelor de vacanță, în 

conformitate cu OMEN nr. 3560/03.05.2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor 

de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat (de la 2.045.950 lei în 2019 la 2.114.100 

lei în 2020), datorită creșterii sumelor alocate pentru proiectele câștigate pe bază de competiție 
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finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională (de la 1.673.500 lei în 2019 la 2.090.000 lei în 2020) 

și a sumelor destinate finanțării activităților aprobate din Fondul pentru Situații Speciale (FSS) (de la 

2.367.410 lei în 2019 la 3.684.018 lei în 2020), datorită creșterii sumei alocate de către M.E.C. pentru 

plata indemnizației de hrană, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 153/2017 (de la  4.500.935 lei 

în 2019 la 5.001.730 lei în 2020). Totodată, s-a diminuat suma acordată în vederea punerii în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din 

învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (de la 32.214.945 lei în 2019, 

sume aferente plăților pentru anii 2018 și 2019,  la 17.281.226 lei în 2020), suma acordată pentru 

plata dobânzilor calculate la sentințele judecătorești definitive și irevocabile privind acordarea unor 

drepturi salariale din perioada octombrie 2008-aprilie 2011, cu termen de plată la 31.12.2018 (de la 

1.480.593 lei în 2019 la 0 lei în 2020) și suma acordată pentru plata sentințelor judecătorești definitive 

și irevocabile privind acordarea unor drepturi de natură salarială (de la 6.010.834 lei în 2019 la 

415.463 lei în 2020). 

Încasările din venituri proprii înregistrează, de asemenea, o creștere cu 6,67% față de anul 

anterior, semnificativă în această categorie fiind creșterea cu 1,16% a sumelor încasate din taxe de 

școlarizare (de la 46.467.775 lei în  2019 la 47.004.903 lei în  2020), creșterea cu 28,37% a încasărilor 

din taxe de admitere (de la 2.595.435 lei în  2019 la 3.331.672 lei în  2020), creșterea cu 178,83% a 

încasărilor aferente proiectelor de tip ROSE ( de la 737.212 lei în 2019 la 2.055.549 lei în 2020) și 

creșterea cu 78,21% a încasărilor altor tipuri de venituri (de la 2.677.493 lei în anul 2019 la 4.771.455 

lei în anul 2020). Încasările din taxele de susținere a restanțelor au înregistrat o scădere cu 27,16% 

(de la 3.511.389 lei în anul 2019 la 2.557.645 lei în anul 2020). 
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Tabelul 7. - Plățile din activitatea de bază - finanțare de bază și venituri proprii (lei) 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

Valoare 
absolută 

Pondere
% 

Plăți totale 137.450.014 139.486.081 158.189.891 207.788.767 216.180.292 100 4,04

- cheltuielile cu personalul 120.498.930 121.845.735 140.503.209 170.954.736 179.837.721 83,19 5,20

- cheltuielile materiale 11.444.146 14.190.847 13.846.506 19.146.516 26.150.050 12,10 36,58

- cheltuielile de capital 4.745.522 2.705.817 2.056.249 11.121.342 7.927.842 3,67 -28,72

- ajutoare sociale și alte 
cheltuieli (ajutoare sociale, 
burse, despăgubiri civile, 
fond de handicap etc.) 

761.416 743.682 1.783.927 6.566.173 2.264.679 1,05 -65,51

Sursa: Direcția Economică 

 

Din analiza structurii cheltuielilor din activitatea de bază pentru anul 2020, se constată 

ponderea semnificativă a cheltuielilor de personal (83,19%). Comparativ cu anul precedent, 

cheltuielile cu salariile au înregistrat o creștere cu 5,20%, ceea ce reprezintă, în sumă absolută, 

8.882.985 lei, justificată de creșterea salariilor de bază, precum și plata tranșei a V-a a diferențelor 

salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 

mai 2011, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Legii 85/2016, plata sentințelor judecătorești 

definitive și irevocabile privind acordarea unor drepturi salariale din perioada octombrie 2008 - 

aprilie 2011, restante din anul 2018.  

Ponderea redusă a cheltuielilor materiale de 12,10% în totalul cheltuielilor, în creștere cu 

36,58% față de anul anterior, indică o utilizare rațională a fondurilor publice, pe de-o parte prin 

optimizarea costurilor, pe de altă parte, este o consecință a creșterii cheltuielilor cu utilitățile, precum 

și a creșterii numărului de  acorduri - cadru pentru anumite servicii sau produse, cu caracter repetitiv. 

În ceea ce privește plățile pentru cheltuieli de capital din venituri proprii, ponderea scăzută 

a acestora (3,67%), în scădere faţă de anul precedent cu 28,72%,  se explică prin faptul că lucrările 

la obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7 au fost acoperite din fonduri alocate de la bugetul de 

stat, cheltuielile de capital înregistrate în această perioadă fiind aferente lucrărilor de reabilitare 

termică și împrejmuire teren aferent Casei de Oaspeți Bozieni (601.838 lei), lucrări de reabilitare și 

modernizare a centralei termice din imobilul Căderea Bastiliei (726.458 lei), lucrărilor de reabilitare 
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și modernizare a cazanului din imobilul Piața Romană (504.057 lei), lucrărilor de instalare a 

centralei termice și hidroforului din imobil Virgil Madgearu (1.152.345 lei), lucrărilor de reparații 

capitale lifturi în imobilul Virgil Madgearu (159.621 lei), lucrărilor de demolare a Căminelor Moxa 

A, B, C (145.747 lei), lucrărilor de modernizare a sălii 2013 (529.596 lei), serviciilor de expertiză 

tehnică pentru lucrările de restaurare a fațadei, hidroizolației subsolului și verificarea instalației 

imobilului Angelescu (108.290 lei), achiziției de licențe Microsoft (447.058 lei), lucrărilor de 

instalare a sistemului tehnic de securitate la căminele Belvedere A1 - A4 și A6 - A8 (398.935 lei), 

achiziției de televizoare LED pentru Aula Magna (216.461 lei), achiziției de sisteme de pulverizare 

dezinfectant (258.825 lei), achiziției de laptopuri (559.776 lei), achiziției de calculatoare și 

monitoare (477.012 lei), achiziției de HDD-uri (723.163 lei), achiziției de echipamente audio 

(304.917 lei), achiziției de display videowall (167.901 lei), achiziției de table culisante (118.923 

lei) etc. 

Cheltuielile cu ajutoarele sociale și alte cheltuieli din venituri proprii înregistrează o scădere 

cu 65,51% în 2020 față de anul anterior, în titlul Alte cheltuieli fiind cuprinse și despăgubirile civile 

acordate în baza sentinței civile nr. 9508/31.10.2011, pronunțată de Tribunalul București în dosarul 

nr. 33392/3/2011, astfel cum a fost modificată prin încheierea de îndreptare eroare materială din 

24.09.2012, începând cu data de 29.03.2013 până la data plății efective, în sumă de 1.480.593 lei doar 

în anul 2019. 

Totodată, ca urmare a decretării sării de urgență și a stării de alertă, o parte din bursele 

acordate din venituri proprii au fost sistate. În această categorie sunt cuprinse și plățile reprezentând 

sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, care au înregistrat o creștere de 12,77% 

(1.356.729 lei în 2020 față de 1.203.132 lei în 2019). 

 
D. Finanţarea de la bugetul de stat cu destinaţie specială. Potrivit reglementărilor în 

vigoare, de la bugetul de stat se finanţează unele cheltuieli specifice învăţământului superior, şi 

anume: bursele studenţilor, abonamentele pentru transportul studenţilor, reparaţiile capitale, 

investiţiile etc. Specificul acestei finanţări constă în faptul că fondurile alocate se utilizează potrivit 

destinaţiei stabilite prin contractul instituţional sau prin cel complementar. 
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În anul 2020, pentru această destinație, s-a alocat suma de 42.101.415 lei (mai puţin 

subvenţiile pentru cămine-cantine), conform tabelului 8: 

Tabelul 8 – Finanțarea de la bugetul de stat cu destinație specială 2016-2020 (lei) 
 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

 

Valoare 
absolută 

Pondere
% 

Încasări totale din 
finanțarea de la bugetul de 
stat cu destinație specială 

27.221.728 39.244.606 33.918.144 35.495.781 42.101.415 100,00 18,61 

Investiţii 14.094.000 11.250.000 2.600.000 4.200.000 9.685.000 23,00 130,60 

Burse 11.637.528 26.506.606 29.785.144 29.999.781 31.120.415 73,92 3,74 

Transport studenţi 1.490.200 1.488.000 1.533.000 1.296.000 1.296.000 3,08 0,00 

Sursa: Direcția Economică 

 

În anul 2020 faţă de anul anterior, alocaţiile bugetare au înregistrat o creștere cu 18,61%. Se 

remarcă încasările semnificative pentru finanțarea burselor, de 31.120.415 lei, în creștere cu 3,74% 

față de anul precedent și creșterea cu 130,60% a sumelor încasate pentru dotări și obiective de 

investiții în continuare.  

Pentru obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7, conform filei de plan s-au alocat în anul 

2020 de la bugetul de stat 7.785.000 lei. În categoria „Alte cheltuieli de investiții”, finanțarea încasată 

în anul 2020, în sumă de 1.900.000 lei, a fost acordată pentru achiziția de dotări independente, din 

care, conform listei de investiții, s-au identificat următoarele necesități la nivelul Academiei de Studii 

Economice din București: suma de 536.000 lei aferentă lucrărilor de reabilitare și restaurare imobil 

Deva, suma de 664.000 lei pentru lucrări de modernizare sistem de iluminat și suma de 700.000 lei 

pentru alte dotări independente (stații de lucru, scannere, multifuncționale și copiatoare).  

Pe de altă parte, se remarcă faptul că sumele alocate pentru achitarea contravalorii 

abonamentelor pentru transportul studenților în conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996 au 

rămas constante. 

Din sumele încasate pe destinațiile de mai sus, pe perioada analizată, au fost efectuate plăți, 

conform tabelului 9: 
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Tabelul 9 – Plăți din finanțarea de la bugetul de stat cu destinaţie specială 
în perioada 2016-2020 (lei) 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

 

Valoare 
absolută 

Pondere
% 

Plăți totale din 
finanţarea de la bugetul 
de stat cu destinaţie 
specială 

16.160.965 29.163.582 28.639.094 30.376.324 36.489.018 100,00 20,12 

Investiţii 5.074.507 3.334.577 1.255.502 62.464 6.470.673 17,73 10259,04 

Burse 10.682.902 25.444.303 27.036.314 29.970.648 29.878.275 81,88 -0,31 

Transport studenţi 403.556 384.702 347.278 343.212 140.070 0,38 -59,19 

Sursa: Direcția Economică 

 

Pe ani calendaristici, situaţia finanțării investițiilor de la bugetul de stat și a cheltuirii sumelor 

alocate conform acestei destinații, este prezentată în figura 3. 
 

 

 
 

Fig. 3.  Evoluţia finanțării investițiilor de la bugetul de stat și cheltuielile aferente 
 în perioada 2016-2020 (lei) 
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Din sumele alocate pentru investiții, pentru obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7 s-au 

efectuat plăți în sumă totală de 5.774.965 lei, iar pentru achiziția de dotări independente s-au efectuat 

plăți în sumă de 695.710 lei.  

În ceea ce privește sumele alocate burselor, în anul 2017, sumele alocate pentru acordarea de 

burse au crescut cu 127,77% față de anul precedent, iar în anul 2018, sumele alocate pentru acordarea 

de burse au crescut cu 6,26%, ca urmare a majorării nivelului alocației pentru bursă/student bugetat 

de la 83 lei la 201 lei. În anul 2019, sumele alocate pentru acordarea de burse au crescut cu doar 

0,72%, iar în anul 2020, sumele alocate pentru acordarea de burse au crescut cu 3,74%. Au fost 

acordate burse diferitelor categorii de studenţi, astfel: studenţi şi doctoranzi români, studenţi care au 

primit distincţii la olimpiadele internaţionale, doctoranzi care au obţinut rezultate deosebite în 

activitatea de cercetare, studenţi şi doctoranzi străini, bursieri ai statului român. Pe ani 

calendaristici, situaţia finanțării burselor de la bugetul de stat și a cheltuirii sumelor alocate conform 

destinației, este prezentată în figura 4. 

 

 
 

Fig. 4.  Evoluţia finanțării burselor de la bugetul de stat și cheltuielile aferente 
 în perioada 2016-2020 (lei) 
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Pe ani calendaristici, situaţia finanțării pentru achitarea contravalorii abonamentelor pentru 

transportul studenților în conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996 și a cheltuirii sumelor 

alocate conform destinației, se prezintă în figura 5: 

 

Fig. 5. - Evoluţia finanțării de la bugetul de stat pentru transportul studenților și cheltuielile 
aferente în perioada 2016-2020 (lei) 

 
 

E. Încasările şi plățile privind activitatea căminelor şi cantinelor studenţeşti. ASE 

dispune de 16 cămine studenţeşti în folosință şi 2 cantine. Veniturile proprii încasate pentru cămine 

şi cantine, în anul 2020 (regie şi contravaloare hrană), au fost de 4.224.069 lei, iar subvenţia primită 

de la bugetul de stat a fost de 6.650.778 lei, aferentă unui număr de 3.670 unități de subvenție, 

rezultând încasări totale curente de 10.874.847 lei (vezi datele din tabelul 10).  
 

Tabelul 10 - Încasări din cămine-cantină, în perioada 2016-2020 (lei) 
 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

 

Valoare 
absolută 

Pondere
% 

Venituri încasate totale 13.827.439 16.417.731 16.671.430 16.458.766 10.874.847 100.00 -33.93 

Încasări din regii cămine 
și activitate cantină 

6.556.212 8.614.587 8.421.430 8.891.947 4.224.069 38.84 -52.50 

Încasări din subvenţii 7.271.227 7.803.144 8.250.000 7.566.819 6.650.778 61.16 -12.11 

Sursa: Direcția Economică 
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Veniturile totale încasate din cămine-cantine au scăzut cu 33,93% în anul 2020 faţă de anul 

2019. Pe ani calendaristici, evoluția și structura încasărilor privind activitatea de cămine-cantine sunt 

prezentate în figura 6: 

 

Fig. 6. – Evoluţia și structura încasărilor din cămine-cantine în perioada 2016-2020 (lei) 
 

Pe ani calendaristici, situaţia plăților pentru activitatea de cămine-cantine se prezintă conform 

datelor din tabelul 11, iar evoluţia lor este ilustrată grafic în figura 6. 
 

Tabelul 11. - Evoluţia plăților din activitatea de cămine-cantină, în perioada 2016-2020 (lei) 

Capitolul 2016 2017 2018 2019 

2020 Variație 
2020/ 
2019 
(%) 

 

Valoare 
absolută 

Pondere
% 

Plăți totale 14.266.717 11.410.364 14.058.296 13.831.836 11.788.852 100.00 -14.77 
Plăți din regii cămine și 
activitate cantină 

8.258.086 4.919.083 6.979.248 7.109.030 5.700.536 48.36 -19.81 

Plăți din subvenţii 6.008.631 6.491.281 7.079.048 6.722.806 6.088.316 51.64 -9.44 

Sursa: Direcția Economică 
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Diferența de 914.005 lei între plățile și încasările aferente activității de cămine-cantine este 

rezultatul nerecuperării în perioada analizată, prin regia de cămin, a unor cheltuieli efectuate în 

căminele instituției din veniturile proprii, cauzate de decretarea stării de urgență și închiderea 

căminelor, concomitent cu înregistrarea unui excedent la activitatea finanțată din subvenții cămine-

cantine, generat de imposibilitatea cheltuirii sumei încasate pe destinațiile alocate. Această reflectă 

rezultatul integrat al activităților desfășurate pe cămine – cantine, atât pe sursa de finanțare subvenții 

cât și veniturile proprii (aferente anului 2020 și deblocării de sold solicitată). 

 

 

Fig. 7. - Evoluţia și sursa plăților pentru activitatea cămine-cantine în perioada 2016-2020 (lei) 
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Fig. 8. - Structura plăților pentru activitatea cămine-cantine în perioada 2019-2020 

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile cu salariile au înregistrat o creștere cu 2,40%, ceea 

ce reprezintă, în sumă absolută, 116.631 lei. 

Cheltuielile materiale înregistrează o diminuare cu 2,24% față de anul anterior, ceea ce 

reprezintă în sumă absolută 79.909 lei, dat fiind faptul că o parte din căminele universității au fost 

închise în cursul anului 2020. 
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Fig. 9. - Evoluţia veniturilor încasate şi plăților privind activitatea de cercetare  
în perioada 2016-2020 (lei) 

 

În anul 2017 veniturile din cercetare continuă să scadă cu 19,50% față de anul 2016, în anul 

2018 veniturile din cercetare înregistrează o creștere cu 65,38% față de anul 2017, iar în anul 2019, 

veniturile din cercetare continuă să crească, înregistrând o creștere de 62,46% față de anul 2018. În 

anul 2020 veniturile din cercetare se diminuează, înregistrând o scădere cu 23,05% față de anul 2019. 

Structura plăților din activitatea de cercetare este prezentată în tabelul 12. 

Toate plățile au fost realizate cu respectarea prevederilor contractelor de finanţare şi 

încadrarea în devizele aprobate de către autorităţile contractante. 

 
 

Tabelul 12 - Structura plăților din activitatea de cercetare (lei) 

Capitolul 

2016 2017 2018 2019 
2020 Variație 2020/

2019 
(%) 

 
Valoare 
absolută 

Pondere 
% 

Plăți totale din activitatea 
de cercetare 

4.005.252 1.517.171 4.097.599 4.640.987 3.954.687 100 -14.79 

Salarii 2.605.515 825.954 1.972.771 3.082.629 2.915.967 73.73 -5.41 
Deplasări țară 12.279 3.843 16.382 22.586 56.638 1.43 150.76 

Deplasări străinătate 332.925 268.123 979.258 374.551 44.010 1.11 -88.25 
Cheltuieli materiale şi 

servicii 
889.819 373.983 863.037 847.175 764.777 19.34 -9.73 

Investiţii 164.714 45.267 266.152 314.046 173.296 4.38 -44.82 
Sursa: Direcția Economică 
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Ponderea cheltuielilor materiale și serviciilor este dată de regia proiectelor de cercetare și 

plata taxelor de participare. O vulnerabilitate în acest sens înregistrată este determinată de 

preocuparea limitată pentru modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale.  

Regia proiectelor de cercetare virată la ASE a fost utilizată pentru susținerea cheltuielilor 

administrative, de întreținere și funcționare, decontate din venituri proprii, în vederea asigurării 

condițiilor necesare funcționării unităților de cercetare. 

Din disponibilul aflat la dispoziția centrelor de cercetare (871.600 lei), în anul 2020 s-au 

înregistrat plăți în sumă de 12.829 lei, din care: 4.391 lei pentru susținerea participării la conferințe 

interne și internaționale, prin plata taxei de participare, 7.776 lei pentru susținerea taxelor de publicare 

și 662 lei pentru alte cheltuieli materiale.  

Scăderea cu 14,79% a plăților din activitatea de cercetare este generată și de faptul că, în anul 

2020 nu s-au putut efectua deplasări la conferințe internaționale din cauza apariției pandemiei COVID 

19. 

De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că proiectele POC „Sistem inteligent pentru 

realizarea ofertelor pe piața angro de energie electrică – SMARTRADE” și „Parteneriate pentru 

competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele computaționale 

inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din România – 

ASECOMP”, precum și proiectele ORIZONT 2020, finanțate doar din fonduri europene (ETNA, 

MIMY și IMAJINE) sunt contracte de cercetare, acestea generând, în anul 2020, încasări de 

5.196.266 lei și plăți de 5.168.453 lei. De menționat că ASE a facilitat atragerea cercetătorilor din 

afara țării, două dintre proiectele cercetare ale ASE având responsabili de proiect din străinătate. 
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II. Situaţia patrimonială potrivit bilanţului contabil la data de 31.12.2020 

 

 Situaţie patrimonială în bilanţul contabil încheiat la 31.12.2020 

 Activul din bilanţ în sumă de 844.977.857 lei are structura prezentată în tabelul 13. 

 

Tabelul 13. - Activul din bilanţ 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 

ACTIV 
01.01.2020 31.12.2020 

Valoare 
absolută (lei)

Pondere 
(%) 

Valoare 
absolută (lei)

Pondere 
(%) 

1 
Active necurente. din care: 607.444.501 75,08 604.439.985 71,53 

Creanțe necurente 2.969.858 0,37 2.985.984 0,35 

2 
Stocuri.  
din care: 

33.986.503 4,20 34.390.569 4,07 

Obiecte de inventar  31.169.482 3,86 30.926.967 3,66 

3 
Disponibilităţi în conturi la trezoreria statului şi 
la bănci 

163.734.311 20,24 201.794.447 23,88 

4 

Creanţe curente de încasat - total 
din care: 

3.943.666 0,49 4.352.856 0,52 

- creanţe din operaţiuni cu FEN 1.891.703 0,24 2.494.161 0,30 

- clienţi 477.104 0,06 259.588 0,03 

 TOTAL ACTIV 809.108.981 100 844.977.857 100 

Sursa: Direcția Economică 

 

Creanțele necurente, în sumă de 2.985.984 lei, cuprind următoarele categorii de debitori: 

- creanțe clienți cu termen peste 1 an, în sumă de 128.897 lei, comunicați la Direcția 

Juridică și Contencios Administrativ pentru realizarea demersurilor de recuperare a 

sumelor; 

- debitori peste un an din reclamații și litigii, în sumă de 2.807.853 lei, reprezentând debitul 

constituit ca urmare a litigiului cu Ristea Ioana pentru care se fac demersuri de recuperare 

în instanță;  

- debitori peste un an din regia de cămin – studenți și alte debite, în sumă de 49.234 lei, 

comunicați la Direcția Juridică și Contencios Administrativ pentru realizarea 

demersurilor de recuperare a sumelor. 

Creanţele curente, în sumă totală de 4.352.856 lei, provin din: 
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- contul 41101 „Clienţi”, care prezintă un sold de 259.588 lei, care reprezintă sume curente 

ce urmează a fi încasate de la clienţi în perioada următoare închiderii bilanţului; 

- contul 46101 „Debitori sub un an”, care prezintă un sold de 32.425 lei; 

- contul 409 „Furnizori debitori”, care prezintă un sold de 626 lei; 

- creanţe din operaţiuni cu FEN care prezintă un sold de 2.494.161 lei, din care: 12.328 lei 

reprezintă contribuția beneficiarului în contul proiectelor europene, 2.008.764 lei 

reprezintă sume de primit de la autorităţile de management al proiectelor finanțate din 

fonduri europene pentru care au fost depuse cereri de rambursare ce sunt neîncasate până 

la finele anului 2020, incluzând și sumele aferente partenerilor pentru proiectele în care 

ASE este lider de parteneriat (88.516 lei) și 473.069 lei reprezintă, pe de-o parte, 

prefinanțare transferată către parteneri și nededusă prin cereri de rambursare și pe de altă 

parte, debite asumate pe proiectele europene, dar neîncasate până la 31.12.2020. 

 
  Pasivul din bilanţ în sumă de 844.977.857 lei are structura prezentată în tabelul 14. 
 

Tabelul 14. - Pasivul din bilanţ 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator 

PASIV 

01.01.2020 31.12.2020 

Valoare 
absolută (lei) 

Pondere 
(%) 

Valoare 
absolută (lei) 

Pondere 
(%) 

1 
Capitaluri proprii,  
din care: 

773.010.621 95,54 822.434.676 97,33 

Excedent / Deficit 78.063.419 9,65 55.673.337 6,59 

2 

Obligaţii, din care: 36.098.360 4,47 22.518.599 2,67 

- furnizori 1.707.408 0,22 534.327 0,06 

- datorii din operaţiuni cu FEN 3.190.034 0,40 2.974.329 0,35 

        - provizioane pentru drepturi    salariale 
câștigate în instanță și L85 

17.502.912 2,17 0 0,00 

 TOTAL PASIV 809.108.981 100 844.977.857 100 
 

Sursa: Direcția Economică 

 

Obligațiile, în sumă totală de 22.518.599 lei, provin din: 

- contul 46202 „Creditori peste un an”, care prezintă un sold de 13.029 lei, din care 7.523 

lei reprezintă burse, 2.023 lei reprezintă abonamente transport neridicate de studenți și 

3.483 lei reprezintă contravaloare deconturi de cheltuieli neridicate; 
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- contul 46201 „Creditori sub un an”, care prezintă un sold de 225.305 lei, reprezentând 

sume curente de plată la 31.12.2020 rezultate din decontarea cheltuielilor de deplasare și 

regularizări aferente regiilor de cămin, precum și sumele aferente partenerilor din cererile 

de rambursare depuse, în care Academia de Studii Economice din București este lider de 

parteneriat (88.516 lei), pentru care universitatea a depus cereri de rambursare, dar sunt 

neîncasate; 

- contul 45805 „Avansuri primite de la autoritățile de management”, care prezintă un sold 

de 3.291.846 lei, reprezentând sume încasate pe cereri de plată și prefinanțare nededusă pe 

cererile de rambursare depuse în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile; 

- contul 401 „Furnizori”, care prezintă un sold de 534.327 lei, din care 11.553 lei în afara 

termenului de plată; 

- conturile de datorii către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale, care prezintă un 

sold de 5.873.915 lei, sume care au fost plătite până la 25 ianuarie 2021, conform 

prevederilor legale; 

- salariile angajaților, care prezintă un sold de 11.144.592 lei, sume care au fost plătite până 

la 14 ianuarie 2021, conform prevederilor legale; 

- contul 429 „Bursieri si doctoranzi”, care prezintă un sold de 1.332.820 lei, sumă ce a fost 

plătită în luna ianuarie; 

- decontări din operații în curs de clarificare, în sumă de 405.983 lei, reprezentând cheltuieli 

neeligibile pe proiectele europene, în curs de clarificare;  

- contul 151 „Provizioane”, care prezintă un sold de 582.971 lei, reprezentând sume 

constituite pentru diferențele salariale câștigate în instanță aferente sporului de doctor.  
 

Disponibilităţile băneşti sunt în sumă totală de 201.794.447 lei, din care 175.326.610 lei 

reprezintă disponibilități în conturi de trezorerie și 26.467.837 lei reprezintă disponibil în conturi la 

instituții de credit, în lei și valută. 
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Tabelul 15. – Disponibilităţile băneşti (lei) 

Indicatorul 31.12.2019 31.12.2020 % 
Variație  

2020/2019 
lei (%) 

Disponibil al instituţiei din activitatea de bază 
din care: 

59.743.592 95.661.154 47,41 35.917.562 60,12 

- A.S.E + I.D-uri 48.343.503 79.023.587 39,16 30.680.084 63,46 

- Depozite în lei și valută  9.664.611 9.406.482 4,66 -258.129 -2,67 

- Disponibil la bănci  248.183 5.443.304 2,70 5.195.121 2093,26 

- Mandat 857.186 1.213.334 0,60 356.148 41,55 

- Sponsorizare 630.109 574.447 0,28 -55.662 -8,83 

Disponibil al instituţiei din venituri extrabugetare 
(cercetare) 

6.261.725 5.940.153 2,94 -321.572 -5,14 

Fonduri externe nerambursabile (Posdru, Podca, 

Erasmus) 

8.565.930 14.658.852 7,26 6.092.922 71,13 

Disponibil al instituţiei din activitate cămine - cantine 16.366.715 14.912.354 7,39 -1.454.361 -8,89 

Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

(burse, transport, investiţii, subvenţie), din care: 

72.796.349 70.621.934 35,00 -2.174.415 -2,99 

- Disponibil pentru obiective de investiții 46.622.897 41.487.951 20,56 -5.134.946 -11,01 

- Disponibil pentru burse 8.145.595 9.387.735 4,65 1.242.140 15,25 

- Disponibil pentru transport studenți 10.020.745 11.176.675 5,54 1.155.930 11,54 

- Disponibil pentru subvenții 8.007.111 8.569.573 4,25 562.462 7,02 

TOTAL 163.734.311 201.794.447 100,00 38.060.136 23,25

Sursa: Direcția Economică 

 
În anul 2020, conform filei de plan nr. 1807/DGE/04.05.2020, MEC a aprobat 10.718.270 lei 

cheltuială totală din soldul disponibil la 01.01.2020, din care 2.718.270 lei cheltuieli aferente 

proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și 8.000.000 lei sume destinate 

obiectivelor de investiții în continuare și altor cheltuieli de investiții (reabilitări și dotări). 

Conform filei de plan nr. 3386/DGE/21.08.2020, MEC a aprobat 2.000.000 lei suplimentare 

cheltuială din soldul disponibil la 01.01.2020, suma aprobată fiind alocată în totalitate pentru bunuri 

și servicii. 

Disponibilul la bănci cuprinde sumele în valută aferente programelor externe și programelor 

Erasmus+, garanții gestionari, taxe de școlarizare și regii de cămin încasate în conturile BCR și BRD.  
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Rezultatul din activitatea totală înregistrează un excedent în sumă de 55.673.337 lei, din care 

55.809.832 lei reprezintă excedent din activitatea operațională, respectiv din funcțiile principale de 

activitate ale instituției, determinate de statutul acesteia (cuantificat ca diferență între veniturile din 

prestări de servicii educaționale și cercetare, alocații bugetare etc. și cheltuielile aferente realizării 

acestor venituri) și 136.495 lei reprezintă deficit din activitatea financiară (rezultat din diferențele de 

curs valutar înregistrate pentru sumele și operațiunile în  valută aferente anului 2020). 

Pe surse de finanţare, situaţia Contului de rezultat patrimonial se prezintă în tabelul următor: 

-lei- 

Tabelul 16.  Contul de rezultat patrimonial 

Activităţi /Surse de finanţare Venituri 2020 Cheltuieli 2020 Excedent/Deficit 

Total activitate 344.305.880 288.632.543 55.673.337 

Activitatea de bază 261.108.964 219.373.571 41.735.393 

Fonduri structurale postaderare 26.608.009 19.879.463 6.728.546 

Alocaţii cu destinaţie specială. inclusiv 
subvenţii cămine – cantine 

48.754.141 40.238.017 8.516.124 

Activitatea de cercetare 
3.463.679 3.832.607 -368.928 

Activitatea proprie a căminelor şi 
cantinelor 

4.371.087 5.308.885 -937.798 

Sursa: Direcția Economică 
 

În structura rezultatului, excedentul aferent activității de bază (41.735.393 lei) este dat de 

înregistrarea veniturilor din finanțarea instituțională pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat 

pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, ceea ce a determinat reluarea la venituri a 

provizioanelor aferente acestor diferențe salariale, constituite în anii anteriori. De asemenea tot în 

contextul cauzelor situației prezentate putem enumera și nerealizarea unor cheltuieli finanțate din 

fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale și din venituri proprii, care nu s-au putut realiza datorită 

unor întârzieri de natură tehnică și operațională (munca la domiciliu), generate de starea de alertă 

impusă de pandemia COVID 19. Corelat cu această situație pe parcursul anului 2020 au fost 

înregistrate și alte întârzieri în activitățile specifice contractării și execuției unor lucrări de 

complexitate mare din punct de vedere tehnic și administrativ.  



  

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Piața Romană nr.6, sector 1, București, cod 010374, România 

              Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01. Fax +4021.319.18.99 
 www.ase.ro; rectorat@ase.ro 

 

 
 

36 
 

Excedentul din activitatea finanțată din fonduri structurale postaderare (6.728.546 lei), este 

justificat de înregistrarea pe venituri a cererilor de rambursare pe proiectele POCA, POCU și POC, 

ce au inclus și cheltuieli înregistrate în perioada anterioară.  

Excedentul din activitatea finanțată din alocații cu destinație specială (8.516.124 lei) este 

rezultatul recuperării treptate, din punct de vedere contabil (procedura de amortizare), a tuturor 

costurilor ce sunt aferente achiziției, construirii, producerii, asamblării, instalării sau a îmbunătățirii 

imobilizărilor amortizabile, eșalonat pe durata de viață utilă a acestora (6.219.356 lei, reprezentând 

rezultatul activității finanțate din alocații bugetare pentru investiții pentru anul 2020), al nivelului 

scăzut al cheltuielilor (140.370 lei) aferente decontării contravalorii abonamentelor pentru transportul 

studenților în conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996, ca urmare a numărului mic de solicitări 

în acest sens, comparativ cu finanțarea primită (1.296.000 lei), al nivelului cheltuielilor aferente 

activității finanțate din subvenții cu 611.835 lei mai scăzut decât veniturile aferente acestei activități, 

al nivelului cheltuielilor cu bursele mai scăzut cu 529.303 lei decât veniturile alocate pentru burse 

etc. 

Deficitul activității proprii a căminelor și cantinelor în sumă de 937.798 lei este dat de 

neincluderea în regia de cămin, a unor cheltuieli efectuate pe perioada decretării stării de urgență și a 

stării de alertă, cheltuieli ce nu au putut fi diminuate în această perioadă, dintre care cele mai 

importante sunt cheltuielile cu salariile personalului angajat pentru activitățile din cămine-cantine, 

cheltuielile cu serviciile de pază, cheltuielile cu utilitățile în căminele menținute deschise.  

Deficitul aferent activității de cercetare (368.928 lei) se datorează realizării în această 

perioadă a unor cheltuieli pentru proiectele de cercetare cu mediul de afaceri și proiectele sectoriale, 

corelat cu realizarea veniturilor fie la finele anului 2019, fie în perioada următoare închiderii 

situațiilor financiare. 

Tabelul 17 - Situația indicatorilor economico-financiari pentru anii 2019 și 2020 
 

Indicatori Relație de calcul 2019 2020 

Rata autonomiei financiare (%) (Capitaluri proprii/total pasiv) * 100 95,54 97,33

Perioada medie de încasare a creanțelor 
(zile) 

(Creanțe curente/încasări anuale) * 
365 

4,52 4,87

Cheltuieli monetare la 1.000 lei venituri 
încasate (lei) 

(Plăți/venituri încasate) * 1.000 895,06 884,19

Sursa: Direcția Economică 
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Analiza pe baza indicatorilor economico-financiari prezentați în tabelul 17 relevă următoarele 

aspecte: 

- nivelul autonomiei financiare se menține la valori favorabile; 

- durata de încasare a creanțelor curente s-a accelerat în anul 2020 față de anul precedent 

datorită încasării mai rapide a creanțelor din operațiunile cu FEN; 

- evoluția favorabilă a indicatorului de eficiență „cheltuieli monetare la 1.000 lei venituri 

încasate”, respectiv scăderea acestora în 2020 comparativ cu anul precedent cu aproximativ 

11 lei la 1.000 lei venituri. 
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III. Consideraţii generale  privind execuţia bugetară 
 

Raportată la bugetul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, execuția bugetară se 

prezintă astfel: 

Tabelul 18 – Execuția bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor 
Sumă 

prevăzută 
an 2020 (lei)  

Execuție 
BVC (lei) 

Grad de 
realizare 
față de 
suma 

prevăzută 
pe 2020 (%)

1 SOLD INIȚIAL deblocat de MEC 12.718.270     

2 TOTAL VENITURI, din care:  330.248.478 325.783.313 98.65 

2.1 Sume primite de la MEC – finanțare instituțională 185.158.337 183.837.274 99.29 

2.2. 
Venituri proprii obținute din taxe și activități desfășurate 
de instituțiile de învățământ superior, alte venituri proprii, 
donații și sponsorizări 

59.680.000 59.721.224 100.07 

2.3. Sume primite de la UE/Alti donatori in contul plăților 
efectuate și prefinanțării  

24.956.000 25.403.621 101.79 

2.4. Venituri din activitatea de cercetare științifica, proiectare, 
consultanță și expertiză  

5.000.000 3.842.984 76.86 

2.5. Alocații de la bugetul de stat cu destinație specială, din 
care: 

48.754.141 48.754.141 100.00 

a) reparații capitale 0  0  - 

b) subvenții pentru cămine si cantine 6.650.778 6.650.778 100.00 

c) dotări si alte investiții  1.900.000 1.900.000 100.00 

d) Burse 31.120.415 31.120.415 100.00 

e) alte forme de protecție socială a studenților  1.296.000 1.296.000 100.00 

f) alocații pentru obiective de investiții 7.785.000 7.785.000 100,00 

g) alocații pentru procurări calculatoare 1948 1.948 100,00 

h) subvenții cazare studenți 0   0 - 

2.6.  Venituri proprii cămine-cantine  6.700.000 4.224.069 63,05 

3 TOTAL CHELTUIELI, din care :  342.966.748 288.055.123 83,99 

3.1.  
Cheltuieli pentru activitatea de bază   252.488.337 216.180.292 85,62 

3.2. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare   

28.474.270 19.640.327 68,98 

3.3. Cheltuieli pentru activitatea de cercetare științifică, 
proiectare, consultanță și expertiză   

5.000.000 3.954.687 79,09 

3.4. Cheltuieli din alocații de la bugetul de stat cu destinație 
specială, din care:    

48.754.141 42.579.282 87,33 

a) cheltuieli pentru reparații capitale  0 0  - 
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b) cheltuieli din subvenții pentru cămine și cantine studențești 6.650.778 6.088.316 91,54 

c) cheltuieli pentru dotări și alte investiții, consolidări, 
reabilitări 

1.900.000 695.710 36,62 

d) cheltuieli pentru burse 31.120.415 29.878.275 96,01 

e) cheltuieli pentru alte forme de protecție socială  1.296.000 140.070 10,81 

f) cheltuieli pentru obiective de investiții   7.785.000 5.774.963 74,18 

g) cheltuieli din alocații pentru procurări calculatoare 1.948 1.948 100,00 

h) cheltuieli din subvenții pentru cazare studenți 0 0 - 

3.5. Cheltuieli pentru  cămine și cantine studențești   8.250.000 5.700.536 69,10 

Sursa: Direcția Economică 
 

Suma totală alocată pentru finanțarea instituțională prevăzută în buget pentru anul 2020 este 

de 185.158.337 lei, conform actului adițional nr. 9 la contractul instituțional, având următoarea 

defalcare: pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a fost alocată suma de 153.250.737 

lei, ce corespunde unui număr de 20.685,86 studenți echivalenți și 339 granturi de doctorat; 2.090.000 

lei, reprezentând suma acordată din Fondul de Dezvoltare Instituțională acordată pentru pentru 

proiectele câștigate pe bază de competiție în temeiul prevederilor OMEC nr. 3115/2020 privind 

aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a 

instituțiilor de învățământ superior publice; 3.684.018 lei, reprezentând suma acordată pentru 

finanțarea activităților aprobate din Fondul pentru Situații Speciale (FSS) conform  prevederilor 

OMEC nr. 3132/2020 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale 

care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior publice, din care 

3.334.018 lei acordată conform solicitărilor instituției și suma de 350.000 lei acordată pe bază de 

formulă; 2.114.100 lei, reprezentând suma acordată pentru vouchere de vacanță, în conformitate cu 

OMEN nr. 3560/03.05.2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru 

unitățile/instituțiile de învățământ de stat. De asemenea, pentru plata sentințelor judecătorești 

definitive și irevocabile privind acordarea unor drepturi de natură salarială, specifice finanțării 

instituționale, aferente anului 2020, s-a alocat suma de 420.166 lei (diferența necheltuită în sumă de 

4.703 lei fiind restituită conform prevederilor actului  adițional nr. 6 la contractul instituțional), pentru 

plata indemnizației de hrană, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 153/2017, s-a alocat suma de 

5.001.730 lei, pentru punerea în aplicare privind prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata 
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diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 

octombrie 2008 - 13 mai 2011 s-a alocat suma de 18.597.586 lei (diferența necheltuită în sumă de 

1.316.360 lei fiind restituită conform prevederilor actului  adițional nr. 6 la contractul instituțional). 

Încasările realizate din venituri proprii (59.721.224 lei) se situează la 100,07% din 

nivelul veniturilor proprii prevăzut în bugetul anului 2020.  

Plăţile dispuse de Academia de Studii Economice din București din conturile de cheltuieli 

bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate și potrivit destinațiilor 

aprobate, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, 

precum și în funcție de gradul de realizare a veniturilor bugetare în anul curent, inclusiv a sumelor 

virate din excedentul anilor precedenţi, cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării, existente la 

data efectuării plăţilor.  

Conform filei de plan nr. 1807/DGE/04.05.2020, M.E.C. a aprobat 10.718.270 lei cheltuială 

totală din soldul disponibil la 01.01.2020,  iar conform filei de plan nr. 3386/DGE/21.08.2020, M.E.C. 

a aprobat 2.000.000 lei suplimentare cheltuială din soldul disponibil la 01.01.2020. Suma deblocată 

a fost defalcată astfel: 2.000.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 2.718.270 lei cheltuieli aferente 

proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și 8.000.000 lei sume destinate 

obiectivelor de investiții în continuare și altor cheltuieli de investiții (reabilitări și dotări). 

Nivelul ridicat al cheltuielilor prevăzut pentru activitatea de bază (252.488.337 lei), 

comparativ cu plățile efectuate (216.180.292 lei) se datorează bugetării cheltuielilor la nivelul 

încasărilor prevăzute pentru această perioadă și a cuprinderii în bugetul perioadei a unei sume de 

12.718.270 lei din cheltuielile aprobate de M.E.C. din soldul disponibil. De asemenea, anumite 

cheltuieli de capital n-au putut fi realizate datorită unor întârzieri de natură tehnică și operațională 

(achiziții de echipamente: calculatoare – laptop-uri, switch-uri, achiziție de licențe Microsoft, lucrări 

de reabilitare climatizare în imobilele Ion Angelescu și Virgil Madgearu, reabilitare și modernizare 

centrale termice în clădirea Victor Slăvescu, reabilitare și restaurare imobil Deva, lucrări de 

modernizare sistem de iluminat etc.) . Pentru o parte din aceste lucrări au fost finalizate procedurile 

de achiziții și ele vor fi executate în anul 2021. 

În ceea ce privește plățile aferente activității căminelor și cantinelor studențești raportate la 

bugetul prevăzut pentru acest an (8.250.000 lei), nivelul acestora se situează la un procent de 69,10% 
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(5.700.536 lei) din bugetul alocat, datorită închiderii majorității căminelor și a Cantinei Moxa aflate 

în subordinea Direcției Sociale, în perioada aprilie-decembrie 2020, pe fondul restricțiilor și măsurilor 

adoptate pentru prevenirea și combaterea COVID-19, ceea ce a determinat și o serie de  reduceri ale 

cheltuielilor lunare și pe total perioadă pentru serviciile de curățenie, serviciile de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare, serviciile de spălătorie, abonamentele de cablu-tv,  serviciile/furnizarea de 

utilități (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, energie termică). De asemenea, o cotă 

semnificativă din cheltuielile cu utilitățile a fost decontată din subvențiile alocate de la bugetul de 

stat. 

În ceea ce privește cheltuielile din alocații de la bugetul de stat cu destinația burse, suma totală 

alocată conform contractului instituțional este de 31.120.415 lei, din care până 31.12.2020 s-au 

efectuat plăți în sumă de 29.878.275 lei, ultima suplimentare (1.095.035 lei) a sumei alocate pentru 

acordarea de burse fiind realizată prin actul adițional nr 8/26.11.2020  la contractul instituțional pe 

anul 2020. 

Tabelul 19 – Situație privind execuția pe tipuri de cheltuieli  
în bugetul de venituri și cheltuieli în 2020 

- lei -

 

TOTAL CHELTUIELI 

din care pentru: 

FINANTARE DE BAZA
VENITURI PROPRII si 

Venituri Cămine Cantine

Alocații de la 
bugetul de stat cu 
destinație speciala

Subvenții Cămine 
cantina  

Prevăzut 
2020 

Executat 
2020 

Prevăzut 
2020 

Executat 
2020 

Prevăzut 
2020 

Executat 
2020 

Prevăzut 
2020 

Executat 
2020 

Prevăzut 
2020 

Executat 
2020 

 TOTAL  CHELTUIELI . din 
care: 

342.966.748 288.055.123 185.158.337 175.745.226 109.054.270 69.730.615 42.103.363 36.490.966 6.650.778 6.088.316

 10. Cheltuieli de personal 196.973.457 187.759.035 165.889.919 160.623.834 26.326.000 22.507.421   4.757.538 4.627.780

 20. Bunuri şi servicii 51.773.958 33.751.412 18.265.718 14.121.392 31.615.000 18.169.484   1.893.240 1.460.536

 30. Dobânzi 0    0   

56. Proiecte cu finantare din 
fd. externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 

0    0   

57. Asistenţă socială 1.700.648 224.196 2.700  400.000 82.178 1.297.948 142.018

58. Proiecte cu finantare din 
fd. externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020 

28.474.270 19.621.339   28.474.270 19.621.339   

59. Alte cheltuieli (burse) 34.120.415 32.116.394 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.238.119 31.120.415 29.878.275

70.Cheltuieli de capital 29.924.000 14.582.747   20.239.000 8.112.074 9.685.000 6.470.673

Sursa: Direcția Economică 
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Analiza modului de încasare și de utilizare a veniturilor a relevat următoarele: 

1. Diferența pozitivă înregistrată în activitatea de bază pe perioada analizată, corelată cu excedentul 

aferent acestei activități (conform contului de rezultat patrimonial), este dat de creșterea finanțării 

instituționale și a încasărilor din venituri proprii, corelat cu reducerea unor cheltuieli pe fondul 

restricțiilor și măsurilor adoptate pentru prevenirea și combaterea COVID-19 și a unor întârzieri 

de natură tehnică și operațională. În același timp, ca urmare a asigurării măsurilor de protecție și 

siguranță a personalului didactic-auxiliar și nedidactic, a studenților și a persoanelor ce au avut 

acces în imobilele instituței noastre s-a constată și o majorare a unor cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli 

cu achiziția de dezinfectanți, cheltuieli cu achiziția de materiale și echipamente de protecție, 

cheltuieli cu achiziția de dispozitive pentru măsurarea temperaturii individuale, cheltuieli cu 

achiziția de porți de acces pentru dezinfecția persoanelor care au avut acces în instituție.  

2. Alocaţia lunară încasată drept finanţare de bază acoperă 85,5% din necesarul fondului lunar de 

salarii, diferența fiind suportată din venituri proprii, și subvenții cămine-cantine. Cheltuielile 

materiale aprobate în valoare de 33.751.412 lei (utilităţi, reparaţii curente şi alte cheltuieli 

materiale) au fost acoperite din surse proprii (venituri proprii aferente activității de bază, 

cercetare, venituri proprii cămine-cantine), din finanțare de bază și din subvenții pentru cămine-

cantine. 

3. Volumul total al cheltuielilor cu personalul aferente activității de bază în 2020 a reprezentat 

83,19% din total costuri aferente acestei activități, în timp ce cheltuielile cu personalul la nivelul 

întregii instituții au fost de 65,18% din total costuri. În anul 2019, volumul total al cheltuielilor 

cu personalul aferente activității de bază a reprezentat 82,27% din total costuri aferente acestei 

activități, în timp ce cheltuielile cu personalul la nivelul întregii instituții au fost de 62,75% din 

total costuri. 

4. Conform execuției bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Ministerul Educației și Cercetării,  

nivelul plăților aferente activității de bază se situează la un procent de 85,62% din bugetul alocat. 

5. În cazul finanțării complementare, suma de 6.174.859 lei, reprezentând diferența dintre încasări 

și plăți  necheltuită este alcătuită din: suma de 3.214.327 lei, reprezentând alocații bugetare pentru 

dotări și obiective de investiții în continuare, nu a fost cheltuită ca urmare a dificultății și 

complexității  procedurilor de achiziție pentru dotări și lucrări finanțate de la bugetul de stat dar 
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și ca urmare a finalizării procedurii de achiziție pentru obiectivul de investiții Piața Romană nr. 7 

la sfârșitul trimestrului al III-lea, ceea ce a dus la necheltuirea întregii sume alocate cu această 

destinație (din suma de 7.785.000 lei alocată, s-au făcut plăți în sumă de  5.774.963 lei), la care 

se adaugă valoarea lucrărilor de investiții aferente optimizării sistemului de iluminat și 

modernizării centrului teritorial Deva. Totodată, nu a fost cheltuită, până la finalul anului 2020, 

suma de 1.242.140 lei, aferentă acordării de burse și alte forme de protecție socială, suma de 

1.155.930 lei, reprezentând sumă pentru achitarea contravalorii abonamentelor pentru transportul 

studenților în conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996 ca urmare a nivelului scăzut al 

solicitărilor pentru decontarea transportului studenților și suma de 562.462 lei, reprezentând sumă 

alocată de la bugetul de stat drept subvenție cămine-cantină. 

În vederea îmbunătățirii gradului de realizare a execuției bugetare în perioadele următoare și 

asigurării unor condiții optime de desfășurare a activității de educație și de cercetare, ținând cont de 

restricțiile bugetare și legislative, ne propunem următoarele măsuri: 

- monitorizarea execuției bugetelor aprobate la nivel de structuri administrative și 

compartimente funcționale și realocarea sumelor neangajate pentru acoperirea cheltuielilor 

necesare altor departamente și a celor neprevăzute; 

- monitorizarea permanentă a programului anual al achizițiilor publice, a procedurilor de 

achiziție demarate și a contractelor încheiate la nivelul instituției în vederea respectării 

temenelor stabilite și pentru realizarea execuției bugetare; 

- optimizarea proceselor de achiziții publice, încheierea de acorduri cadru pentru anumite 

servicii sau produse, cu caracter repetitiv, prevăzute cu limite minimale și maximale pentru o 

perioadă determinată și a căror cantitate poate fi doar estimată, fără a fi stabilit exact necesarul 

dintr-un an; 

- stimularea și susținerea activităților de cercetare, concretizate prin proiecte propuse și 

câștigate în competițiile naționale și europene dar și în corelație cu provocările mediului 

economico-social și ale organizațiilor componente; 

- dezvoltarea de parteneriate noi și consolidarea celor existente în vederea creșterii numărului 

de programe de studii în parteneriate naționale și europene; 
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- comunicarea permanentă pentru corelarea programelor de studii cu nevoile mediului de 

afaceri și creșterea numărului de proiecte de cercetare științifică cu caracter aplicativ; 

- analizarea de către direcțiile de specialitate a angajamentelor bugetare estimate a nu fi utilizate 

integral până la finalul anului, în special prin încheierea unui angajament legal la o valoare 

mai mică, și redistribuirea sumelor către achiziția altor bunuri, servicii și lucrări, identificate 

ca necesități pe parcursul anului; 

- revizuirea regulamentelor și procedurilor aplicabile operațiunilor administrative în vederea 

simplificării acestora, reducerii timpilor și diminuării blocajelor;  

- monitorizarea și reducerea nivelulul  de cheltuieli neeligibile din proiecte cu finanțare externă 

nerambursabilă; 

- intensificarea cooperării intre direcțiile ASE pentru o mai bună corelare a nevoilor la nivel 

instituțional și definirea unui model de aliniament strategic, în corelație cu viziunea și 

misiunea definite pentru perioada 2020 – 2030. 

Dimensiunea europeană a activităților prespune practicarea unui management financiar 

proactiv, bazat pe criterii de sustenabilitate, performanță și continuitate în ansamblul demersurilor de 

modernizare a tuturor proceselor și de consolidare a poziție de leader în sistemul învățământului 

universitar din România. 
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IV. Repere legislative care au stat la baza elaborării prezentului raport  
 

 

La întocmirea prezentului raport și a situaţiilor financiare aferente perioadei 01.01 - 

31.12.2020, au fost avute în vedere respectarea: 

- Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului M.F.P. pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice nr.1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului M.F.P.privind clasificaţia indicatorilor finanţelor publice nr.1954/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului 529/14.04.2016, privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 

financiare lunare în anul 2016 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2009; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011;  

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2011; 
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- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice 

la 31 decembrie 2012 ; 

- Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013; 

- Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 

publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, cu completările ulterioare. 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2014; 

- Ordinului M.F.P. nr. 465/2015, privind aprobarea normelor de întocmire şi depunere a 

situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, 

- Ordinului M.F.P nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea 

şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917 / 2005, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2373/2016 din 3 octombrie 2016 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a 
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unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

629/2009; 

 O.M.F.P. nr. 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru 

modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii; 

 O.M.F.P. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea 

altor norme metodologice în domeniul contabilității instituţiilor publice; 

 - O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor 

publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în 

domeniul contabilităţii publice; 

 - O.M.F.P. 1/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare 

întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de modificare şi completare a 

altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor publice 

 Alte reglementări legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice. 
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