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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului pentru Formarea Continuă 

în Limba Maghiară  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 99 alin. (10) din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1 - Se înființează Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, denumit în continuare 

Centru, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale. 

 

Art.2 -  Centrul are sediul în municipiul Oradea, strada Clujului nr. 106, județul Bihor. 

 

Art. 3 - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului se asigură din venituri proprii 

și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale și din fonduri 

provenite din programe și/sau cooperări internaționale și din alte surse legal constituite, potrivit legii. 

(2) Veniturile proprii ale Centrului provin din derularea de proiecte, programe, parteneriate locale, 

naționale și internaționale, din cooperări internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri 

realizate în condițiile legii. 

 

 

Art. 4 -  Patrimoniul inițial al Centrului este constituit din disponibilități bănești în sumă de 5000 lei. 

 

 

CAPITOLUL II 

ATRIBUTIILE CENTRULUI 

 

Art. 5. - Centrul desfășoară activități de perfecționare și formare continuă a cadrelor didactice și 

didactice auxiliare care predau în limba maghiară, respectiv la formațiunile de studiu cu predare în 

limba maghiară, cu asigurarea respectării programelor școlare aprobate de Ministerul Educației 

Naționale pentru disciplinele pentru a căror predare se asigură formarea continuă.  

 

Art. 6. - Centrul poate coopera cu instituții aflate în subordinea/coordonarea ministerului, cu unități 

și instituții de învățământ, alte instituții și organisme culturale, educative, academice, cu persoane 

fizice și juridice din țară și din străinătate. 

 

Art. 7. - Pentru realizarea în teritoriu a atribuțiilor Centrului, Ministerul Educației Naționale poate 

decide înființarea de filiale ale acestuia. 
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CAPITOLUL III 

CONDUCEREA, ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA CENTRULUI 

 

Art. 8. – (1) Centrul este condus de un Consiliu Director format din 5 membri. 

(2) Membrii Consiliului Director sunt numiți dintre angajații centrului prin decizia directorului. 

(3) Președintele Consiliului Director este directorul Centrului. 

(4) Activitatea Consiliului Director se desfasoara in baza regulamentului propriu de organizare si 

functionare, aprobat prin ordin al ministrului educaiei naționale. 

 

Art. 9 – (1) Conducerea executivă a Centrului este asigurată de director, care este numit și revocat 

din funcție prin ordin al ministrului educației naționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

la propunerea  Direcției Minorități din cadrul Ministerului Educației Naționale. 

. 

(2) Directorul conduce activitatea Centrului, îl reprezintă în relațiile cu autorităţile administrației 

publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, 

precum şi în justiţie. 

 

Art. 10. — Directorul Centrului este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în 

condiţiile legii. 

 

Art. 11 — În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul Centrului emite decizii şi instrucţiuni cu caracter 

intern şi răspunde în faţa ministrului educației naționale de întreaga activitate a instituţiei. 

 

Art. 12. — (1) Centrul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în birouri si comparti-

mente. 

(2)  Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile birourilor și compartimentelor prevăzute la alin. (1), 

sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 13 – (1) Centrul funcționează cu un număr maxim de 15 posturi, cu încadrarea în numărul maxim 

de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale finanțate din 

venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. 

(2) În mod excepţional pentru derularea unor programe locale, naţionale sau internaţionale, care se 

organizează pe baza unor proiecte, parteneriate  cu finanţare nerambursabilă, numărul persoanelor 

încadrate cu contract de muncă poate depăși cifra prevăzută la alin. (1).Finanţarea acestor posturi se 

realizează exclusiv din aceste proiecte, parteneriate. 

(3) Structura organizatorică a Centrului este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

(4)Centrul funcționează cu personal contractual, numit prin decizie a directorului, în condițiile legii. 

(5) Statul de funcții şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(6) Şefii structurilor din cadrul Centrului, precum şi personalul de execuţie sunt numiţi şi eliberaţi din 

funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a directorului Centrului. 

(7) Atribuţiile şi sarcinile personalului se stabilesc prin fişa postului, aprobată de directorul Centrului. 

Pentru funcţia de director al Centrului, fişa postului se aprobă de ministrul educatiei naţionale. 
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CAPITOLUL IV 

DISPOZITII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Art. 14.- Regulamentul de ordine interioară al Centrului se aprobă de Consiliul Director, în termen 

de 30 de zile de la constituirea acestuia, dar nu mai târziu de 90 de zile de la înființarea Centrului. 

 
 

Art.15 - La anexa nr. 4A a Hotărârii Guvernului nr.26/2017, privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, după poziția 18 se introduce o nouă poziție: 

- poziția 19 cu următorul cuprins: 

 

19. Centrul pentru Formarea Continuă în Limba 

Maghiară 

Venituri proprii și subvenții acordate de la 

bugetul de stat 

 

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

VASILICA – VIORICA DĂNCILĂ 


