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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secțiunea 1: 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 922/2018  

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în 

Limba Maghiară 

 

Secțiunea a 2-a: 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

 

Prezentul act normativ a fost elaborat la inițiativa Ministerului Educației pentru modificarea  

prevederilor art. 2 din HG nr.922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului 

pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară. 

2.2 Descrierea situației actuale 

 

    Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară a fost înființat în baza prevederilor art. 99 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin H.G. nr.922/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară. 

     Centrul este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, care 

desfășoară activități de formare continuă pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar 

care funcționează în unitățile de învățământ cu predare în limba maghiară sau în secții cu predare în 

limba maghiară. 

      De la momentul înființării Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, a funcționat 

într-un imobil aflat în domeniul public al Municipiului Oradea, imobil situat în strada Clujului nr. 

106, județul Bihor. Sediul a fost primit în administrare prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Oradea nr. 604/2014.  

       Deoarece starea fizică a imobilului este degradată, clădirea necesitând renovări majore, mai 

multe săli nu pot fi utilizate pentru activitatea instituției, a fost achiziționat un imobil cu destinația 

de sediu administrativ, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1415/18.01.2021. Noul imobil 

achiziționat este situat în municipiul Oradea, strada Anatole France nr.88, județul Bihor.  

2.3 Schimbări preconizate 

 

Prin aprobarea proiectului de act normativ se va stabili și din punct de vedere juridic sediul Centrului 

pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară în municipiul Oradea în strada Anatole France nr.88, 

județul Bihor. 

2.4 Alte informații  

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 3-a: 

Impactul socioeconomic 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

Nu este cazul. 

3.2 Impactul social 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic. 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat. 

3.4 Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9 Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri. 

                                                                                                                                            mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări 

ale veniturilor 

bugetare, 

plus/minus, 

din care: 

      

a) buget de 

stat, din 

acesta: 

i. impozit pe 

profit 

ii. impozit pe 

venit 

iii. sume 

defalcate din 

TVA 

 

      

b) bugete 

locale 

i. impozit pe 

profit 

ii. sume 

defalcate din 

TVA 

      

c) bugetul 

asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuții 

de asigurări 

      

d) alte tipuri 

de venituri  

(se va 

menționa 

natura 

acestora) 
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4.2 Modificări 

ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus, 

din care: 

      

a) buget de 

stat, din 

acesta: 

i.cheltuieli de 

personal 

ii.bunuri și 

servicii 

iii.transferuri 

către instituții 

publice 

      

b) bugete 

locale: 

i.cheltuieli de 

personal 

ii.bunuri și 

servicii 

iii.asistență 

socială                    

      

c) bugetul 

asigurărilor 

sociale de stat: 

i.cheltuieli de 

personal 

bunuri și 

servicii 

      

d) alte tipuri 

de cheltuieli 

(se va 

menționa 

natura 

acestora) 

      

 4.3 

Impact 

financiar, 

plus/minus, 

din care: 

a) buget de 

stat 

      

b) bugete 

locale 

      

4.4 Propuneri 

pentru 

acoperirea 

creșterii 

cheltuielilor 

bugetare 

      

4.5 Propuneri 

pentru a 
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compensa 

reducerea 

veniturilor 

bugetare 

4.6 Calcule 

detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor 

și/sau 

cheltuielilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații  

Prezentul proiect nu presupune impact bugetar. 

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

Nu e cazul 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci doar urmează 

recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte derularea procesului legislativ. 

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul. 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

Nu este cazul. 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor 

normative la nivelul Uniunii Europene. 

5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate  

Nu este cazul. 

5.6. Alte informații        

Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a: 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul. 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare 

și alte organisme implicate.  

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale 

Nu este cazul. 
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6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative  

Nu este cazul. 

6.5 Informații privind avizarea de către:  

a)Consiliul Legislativ   

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării  

c)Consiliul Economic și Social  

d)Consiliul Concurenței  

e)Curtea de Conturi  

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

6.6 Alte informaţii                     

Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Proiectul a fost postat pe site-ul  www.edu.ro în data de 14.03.2023 

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății și securității cetățenilor 

sau diversității biologice. 

Nu este cazul. 

7.3 Alte informații                     

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

 

8.2 Alte informații                     

Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată Hotărârea de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 922/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară. 
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