
 

 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

Hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului  

nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea  

Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

   

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 și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

ART. I 

Coloana „Denumirea instituției” din anexa nr. 3, la numărul curent 21 și la numărul curent 43, se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii Sursa de finanţare 

0 1 2 

21 Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-

Napoca    

Venituri proprii 

43 Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi  

Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş                      

Venituri proprii 

 

Art. II  

La Art. 19 după alin. (3) se introduce un nou aliniat, alin. (31) care va avea următorul cuprins: 

”(31) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale, care vor funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat sunt introduse 

în Anexa 51.” 

1. La Art. 19 după alin. (4), se introduc noi aliniate  (41)  - (44) care vor avea următorul cuprins: 

”(41) Conducerea cluburilor, care fac parte din Anexa 51 va fi asigurată de către un director, având calitatea 

de ordonator terțiar de credite. 

(42) Directorul este numit de rector în urma promovării concursului organizat de instituţiile de învăţământ 

superior de stat, în maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern. Numirea şi 

eliberarea din funcţie a directorului se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior de stat, 

în condițiile legii. 



 

 

(43) Directorul clubului încheie cu rectorul instituţiei de învăţământ superior de stat un contract de 

management pentru o perioadă de patru ani. Până la data organizării primului concurs public conducerea 

executivă a clubului sportiv universitar este asigurată de directorul în funcție la data preluării.  

(44) Bugetul anual al cluburilor sportive universitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de 

stat se aprobă de către rector.” 

 

2. Anexa 5  la Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare se înlocuiește cu Anexa 5 la prezenta 

Hotărâre de Guvern : 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii Sursa de finanţare   

0 1 2 

1 Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti         Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

2 Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de 

Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti           

Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

3 Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca    Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

4 Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova        Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

5 Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

6 Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

7 Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

8 Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

9 Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare   Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

10 Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

11 Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

12 Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

13 Clubul Sportiv Universitar din Piteşti            Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

14 Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din 

Timişoara 

Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

15 Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

16 Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

17 Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din 

Constanţa 

Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

18 Clubul Sportiv Universitar "Constantin 

Brâncuşi" din Târgu Jiu 

Venituri proprii şi subvenţii acordate de 

la bugetul de stat    

 

 

 

 

 



 

 

3. După Anexa 5 se introduce Anexa 51 care cuprinde cluburile sportive universitare aflate în subordinea 

instituțiilor de învățământ superior de stat. 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii Instituțiile de învățământ superior de stat 

care preia 

0 1 2 

1 Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Universitatea din Petroșani 

2 Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Universitatea "Ovidius" din Constanţa 

3 Clubul Sportiv Universitar din Târgu 

Mureş 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe 

şi Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu 

Mureş 

4 Clubul Sportiv Universitar din Suceava Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 

5 Clubul Sportiv Universitar din 

Târgovişte 

Universitatea "Valahia" din Târgovişte 

6 Clubul Sportiv Universitar din Arad Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

7 Clubul Sportiv Universitar din Alba 

Iulia 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba 

Iulia 

8 Clubul Sportiv Universitar "Ştiinţa" 

Bucureşti 

Universitatea Politehnica din București 

9 Clubul Sportiv Universitar 

"Universitatea de Vest din Timişoara" 

Universitatea de Vest din Timișoara 

10 Clubul Sportiv "Agronomia" Bucureşti Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București 

11 Clubul Sportiv Universitar "A.S.E." 

Bucureşti 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

12 Clubul Sportiv Universitar 

"Politehnica" Timişoara 

Universitatea Politehnica Timişoara               

 

Art. III 

Coloana ”Denumirea unității” din anexa 4b la numărul curent 1, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii Sursa de finanţare 

0 1 2 

1 Societatea Editura Didactică și Pedagogică. – SA                Venituri proprii 

 

Art. IV 

1. Poziția 2 din Anexa 6 „Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică care funcţionează în subordinea 

Ministerului Educaţiei Naţionale” se elimină. 

2. Anexa nr. 4a se completează cu poziția 20 cu următorul conținut: 

 
Nr. 

crt. 

instituţiei/unităţii           Sursa de finanţare 

0 1 2 

20 Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții 

acordate de la bugetul de stat 

 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 


