
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre a Guvernului  
privind înființarea Centrului pentru Formarea Continuă 

în Limba Maghiară 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. 

Descrierea 

situaţiei 
actuale 

În baza Constituției României și a Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, și al art. 4 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.102/1998 privind 
organizarea și funcționarea sistemului de educație permanentă prin instituțiile 
educaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2000, în momentul de față, în 
România, este nevoie de funcționarea unei instituții care să asigure formarea continuă a 
personalului didactic care predă la formațiunile de studiu în limba maghiară. Astfel, se 
impune să se înființeze un centru în acest sens, în conformitate cu prevederile legale. 
Menționăm că necesitatea înființării Centrului de la Oradea, rezultă și din solicitarea 
minorității maghiare, prin reprezentanții acestora în Parlamentul României. 
Ministerul Educației Naționale a introdus în Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru 
anul 2018 un număr de 21 de proiecte de acte normative cu incidență în domeniile pe care 
le coordonează, potrivit reglementărilor privind organizarea și funcționarea sa. Trei dintre 

acestea reprezintă priorități ale Ministerului pentru anul 2018, una fiind Centrul pentru 
formarea continuă pentru minorități, în cazul nostru pentru minoritatea maghiară. La art. 

99, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale se prevede faptul că centrele de 

formare continuă fac parte dintre unitățile conexe ale MEN. 

2. 

Schimbări 
preconizate 

Prezentul act normativ are în vedere înființarea Centrului pentru Formarea Continuă în 
Limba Maghiară. 
Centrul va fi o instituție publică, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului 
Educației Naționale. Centrul va desfășura activități de formare continuă a personalului 
didactic de predare și didactic auxiliar care funcționează în unitățile de învățământ cu 
predare în limba maghiară sau cu secții cu predare în limba maghiară. 
Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, denumit în continuare Centru, 
urmează să funcționeze în municipiul Oradea, strada Clujului nr. 106, județul Bihor. 
Numărul maxim de posturi finanțate din venituri proprii și subvenții de stat este de 15. 
Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat se încadrează în numărul maxim 
de posturi aprobat de Ministerul Educației Naționale. Centrul va funcționa la nivel 
național pentru formarea continuă în baza prevederilor art. 99 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Centrul de la Oradea se va constitui conform legii. Angajarea de resursă umană se face 
raportat la asigurarea condițiilor de formare și a criteriilor de eficiență în organizarea 
activității, cu respectarea prevederilor legale. 
Centrul va derula, în condițiile legii, activități de formare continuă și activități specifice 
referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții, având ca grup țintă personalul didactic de 

predare și auxiliar de la formațiunile de studiu cu predare în limba maghiară. Centrul va 

promova inovația și reforma în educație, va asigura cadrul pentru dezvoltarea 
profesională, în corelație cu standardele profesionale. 



 

 

3. Alte 

informaţii 
Cooperarea cu unități și instituții de învățământ, palate ale copiilor, alte instituții de 
învățământ, academice și culturale, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate se 
face raportat doar la activitățile desfășurate de Centru, iar finanțarea acestor activități este 
prevăzută în art. 5 din proiect. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al abrogării prevederilor contestate din actul normativ  

1. Impactul macro-economic Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi  domeniului 
ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung (5 ani) 

- mii lei -   

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 
4 ani 

Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2018 2019 2020 2021 2022  

Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

      



 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 
(iii) asistenţă socială 

b) bugete locale (inclusiv sume 

defalcate din TVA): 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) asistenţă socială 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii)  bunuri şi servicii 

 

 

 

250 

250 

 

 

 

1400 

1400 

 

 

 

1400 

1400 

 

 

 

1400 

1400 

 

 

 

1400 

1400 

 

 

 

1170 

1170 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

-sume defalcate din taxa pe 

valoare adăugată 

Nu este cazul 

b) bugete locale 

-cheltuieli cu transportul elevilor 

Nu este cazul 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Din bugetul aprobat MEN prin redistribuiri de fonduri 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Nu este cazul 

7. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii. 

 

 

 

 

 

b) Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin 
ordin al ministrului educației naționale. 

11. Compatibilitatea prezentului act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice  

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Masuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării solicitării de abrogare 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Consultări efectuate cu reprezentanții UDMR din 
Parlamentul României 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul actului 
normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia 
în care actul normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii  
Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea către: Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ 



 

 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii  
 

  Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării actului normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi  
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
actului normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau 

locale - înfiinţarea  unor noi organisme 
sau extinderea  competenţelor 
instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii                                          Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest sens am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Centrului pentru 
Formarea Continuă în Limba Maghiară, pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 

 



 

 

Ministrul educației naționale 

Rovana PLUMB 

 

 

 

Avizează: 
 

Ministrul Finanțelor Publice 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

Lia-Olguța VASILESCU 

 

 

 

Ministrul Justiției 
Tudorel TOADER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT,                                                                      SECRETAR DE STAT, 

Ionel-Florian LIXANDRU            KOVÁCS Irina Elisabeta 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 



 

 

Dănuț GHICAN 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL 

DIRECTOR, 

Liliana DUȚĂ 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 

SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ 

DIRECTOR GENERAL 

Corina MARIN  

 

 

 

DIRECŢIA MINORITĂȚI 

DIRECTOR, 

SZEPESI Alexandru 

 

 

 

 

                 Aviz de legalitate, Aviz de conformitate, 

 

 Valentin POPESCU 

 


