
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea Centrului pentru Formarea Continuă 

în Limba Maghiară 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 99 alin. (1) și alin. (10) 
din Legea 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 permanent prin instituțiile educaționale, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 133/2000  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1   
(1) Se înființează Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, denumit în 
continuare Centru, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Educației Naționale. 
(2) Centrul are sediul în municipiul Oradea, strada Clujului nr. 106, județul Bihor. 
Art. 2 

(1) Centrul realizează activitatea de perfecționare și formare continua 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.  
(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea centrului se stabilesc prin regulamentul de 
organizare şi funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. 
Art.3 

Centrul poate coopera în vederea realizării activității 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. 4 

(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 naționale și 
internaționale, din cooperări internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri 
realizate în condițiile legii. 
Art. 5 

(1) Structura organizatorică a Centrului se aprobă prin ordin emis de către ministrul 
educației naționale la propunerea directorului. 
(2) 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. 
(3) Centrul funcționează cu personal contractual, numit prin decizie a directorului, în 
condițiile legii. 
Art.6 

(1) Conducerea Centrului este asigurată de director. 
(2) Directorul Centrului se numește prin ordin al ministrului educației naționale, în 
condițiile legii, la propunerea Direcției Minorități din cadrul Ministerului Educației 
Naționale. 
Art.7 

La Hotărârea 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, ,,Instituțiile și unitățile care 
funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale”, la anexa nr. 4A, după 
poziția 18 se introduce  o nouă poziție,  poziția 18 ^1, cu următorul cuprins: 
 

18 ^1 Centrul pentru Formarea Continuă în Limba 
Maghiară 

Venituri proprii și subvenții 
acordate de la bugetul de stat 
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