
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 94 alin. (1) şi (2) şi art. 95 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din 

domeniul protecției sociale, 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.I Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333/1 aprilie 2021, cu 

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

 

1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei este de 630, exclusiv demnitarii şi 

posturile aferente cabinetelor demnitarilor.” 

 

2. La articolul 4, după alin.(4) se introduce un nou alineat, alin.(5) care va avea următorul cuprins:  

„Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă pentru educație în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are responsabilitatea implementării componentelor 

aferente reformelor și/sau investițiilor din domeniul Educatie, asigurând organizarea cadrului 

administrativ necesar mecanismelor de programare și selecție, implementare, monitorizare și 

control necesare atingerii obiectivelor aferente.” 

 

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

4. În anexa nr. 4, la Nota de la litera A, punctele 3 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„3. Numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, 

finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.562 de posturi.” 

 

„5. Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, 

centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională, este de 291.150 de posturi.” 

 

Art.II  În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

realizează reîncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură 

organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie 

de personal. 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 


