
GUVERNUL ROMANIEI

Hotararea 830 din 4 august 2010
pentru modificarea unor acte normative de infiintare, organizare si functionare a unor entitati din

subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotararea Guvernului nr. 855/1998 privind infiintarea Centrului National
de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
465 in 4 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Numarul maxim de posturi ale Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si
Tehnic este de 120".

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.609/2008 privind infiintarea Agentiei de
Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru
Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet", publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

"Art. 8. - (1) Agentia functioneaza cu un numar maxim de 20 de posturi, finantate din venituri proprii si
subventii acordate de la bugetul de stat."

Art. III. - Alineatul (3) al articolului 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.401/2009 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Numarul maxim de posturi ale Centrului National de Evaluare si Examinare este de 42".
Art. IV. - Articolul 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.402/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea

Agentiei de Credite si Burse de Studii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 30
noiembrie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Agentia de Credite si Burse de Studii are un numar maxim de 27 de posturi."
Art. V. - Alineatul (2) al articolului 3 din anexa nr. 1 "Regulament de organizare si functionare al Agentiei

Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar", aprobata prin Hotararea Guvernului nr.
1.258/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificarile
ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 20, fara a depasi numarul de posturi
alocate unitatilor din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat."

Art. VI. - Alineatul (3) al articolului 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea si
functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din
3 decembrie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Numarul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85."
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Art. VII. - Alineatul (1) al articolului 31 din Statutul Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 620/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009,
se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Numarul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru propriu la nivel central si la nivelul
filialelor teritoriale este de doua posturi."

Art. VIII. - Alineatul (3) al articolului 3 din Hotararea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea si
functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 191 din 23 august 1995, cu completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Numarul maxim de posturi aprobate este de 8".
Art. IX. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.239/1996 privind infiintarea, organizarea si

functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
306 din 25 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Numarul maxim de posturi al Federatiei Sportului Scolar si Universitar este de 4 si se incadreaza in
numarul maxim de posturi aprobat pentru unitatile si activitatile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului finantate integral de la bugetul de stat."

Art. X. - Alineatul (3) al articolului 5 din Hotararea Guvernului nr. 196/2003 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Secretariatului National Roman al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Cheltuielile de personal si numarul de posturi aferente S.N.R.-R.U.M.N. se incadreaza in fondurile si in
numarul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Numarul
maxim de posturi aferent S.N.R.-R.U.M.N. este de 3."

Art. XI. - 1. Hotararea Guvernului nr. 1.606/2008 privind reorganizarea Institutului National de Informare si
Documentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, se abroga.

2. Personalul Institutului National de Informare si Documentare (INID) se preia de catre Autoritatea Nationala
pentru Cercetare Stiintifica, in limita numarului de posturi aprobat pentru aceasta. Patrimoniul aferent, precum si
atributiile si celelalte drepturi si obligatii ale INID se preiau pe baza de protocol de predare - preluare de catre
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. Disponibilitatile existente in contul INID se fac venit la bugetul
de stat.

Art. XII. - Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe functiile aferente, de la institutiile din
subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se realizeaza in termenele legale, cu
respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
                                           Contrasemneaza:

---------------
                                          Viceprim-ministru,
                                              Marko Bela
                      Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,

                                 Daniel Petru Funeriu
                          Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                       Mihai Constantin Seitan
                                    Ministrul finantelor publice,
                                  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 4 august 2010.
Publicat in MOF 602 din 25 august 2010

Oficiul Juridic ISJ Iaşi


