
 

 

                                                                 

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. 

 

ART. I 

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

Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18.01.2017, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  

     ”(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 509, exclusiv 

demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.” 

2. La articolul 9 după alineatul (4) se introduc două noi alineate, (5) și (6), cu următorul cuprins: 

     ” (5) Începând cu data încetării, de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene, a Acordului de delegare de funcții încheiat cu Centrului Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în calitate de organism intermediar pentru 

Programul operaţional sectorial - dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, OI POCU preia 

activitățile specifice închiderii de program 2007 - 2013 de la Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic - organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial 

- dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. 

        (6) Cu aceeași dată prevăzută la alineatul (5), Organismul intermediar pentru Programul 

operaţional sectorial - dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 din cadrul Centrului Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se desființează.” 

3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4.  La anexa nr. 6, la nota din subsol, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

     ”b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, 

finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 1333.” 

 

ART.II 

Încadrarea în numărul de posturi și în noile structuri organizatorice se realizează în termen de 

minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului 

educației naționale. 
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                                                     MIHAI  TUDOSE 


