
 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului  

nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea  

Ministerului Educaţiei Naţionale 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 

90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

  ARTICOL UNIC 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu 

modificările ulterioare, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

 

1. Articolul 4, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„t) aprobă repartizarea pe județe/Municipiul București a numărului maxim de posturi pentru unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, Centrele Județene de Resurse și 

Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.”  

2. Articolul 4 se completează cu litera ț), care va avea următorul cuprins: 

„ț) alte atribuții prevăzute în acte normative aflate în vigoare.” 

3. Articolul 9 se completează cu un nou alineat (5), care va avea următorul cuprins: 

„Din structura inspectoratelor școlare Alba, Brăila, București, Călărași, Cluj, Dolj, Neamț și Timiș se 

preiau în structura Ministerului Educației Naționale, în cadrul direcției Organism Intermediar pentru 

Programul Operațional Capital Uman, 90 de posturi cu personalul aferent,  în termen de 45 de zile de 

la publicarea prezentei hotărâri. Preluarea personalului se va face cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, aplicabile categoriei de personal existente la data preluării.” 

4. Articolul 13 se completează și va avea următorul conținut: 

„(1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea cinci secretari de stat și un 

subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. 

  (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin 

Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.” 



 

 

5. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul conținut:  

„(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației Naționale este de 606, exclusiv demnitarii și 

posturile aferente cabinetului ministrului”. 

6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

7. La anexa nr. 3, la numărul curent 31 se modifică denumirea instituției de învățământ superior după 

cum urmează: „Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași” 

8. La anexa nr. 4a, după numărul curent 18, se introduce un nou număr curent, 19, cu următorul cuprins: 

 „19. Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A, Venituri proprii”.  

9. La anexa nr. 4a se introduce nota de subsol a), care va avea următorul cuprins:  

„Inspectoratele școlare aprobă statele de funcţii ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive 

școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, 

inclusiv învățământ special, Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrului 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.” 

10. La anexa nr. 4a se introduce nota de subsol b), care va avea următorul cuprins:  

„Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare al sumelor alocate 

de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din subordine, unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, Centrelor de Resurse și Asistență 

Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, precum și pentru 

finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanțarea 

de bază din sume defalcate din TVA”. 

11. La anexa nr. 4b numărul curent 1 se elimină. 

12. La anexa nr. 5, după numărul curent 29 se introduce un nou număr curent, 30, cu următorul cuprins: 

„30. Clubul Sportiv Universitar "A.S.E" București, Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul 

de stat”. 

13. La anexa nr. 6, se modifică nota de subsol a), care va avea următorul cuprins: 

„a) Numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.484.” 

14. La anexa nr. 6, se completează cu nota de subsol c), care va avea următorul cuprins: 

 „c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, 

Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională /Centrul Municipiului București de Resurse și 

Asistență Educațională este de 290.630 posturi.” 

15. La anexa nr. 7 se introduce nota de subsol  (*) cu următorul cuprins:  

„(*)limita maximă: 200 l/lună/vehicul”. 

  

  

 

PRIM-MINISTRU 

 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 


