
  
 

  

 

Către,  

Ministerul Finanțelor Publice 

În atenția domnului ministru Adrian Câciu 

Stimate Domnule Ministru, 

Prin adresa nr. 5945/2021, pentru buna desfășurare a activităților de dezvoltare a 

talentelor, elevi și tineri capabili de performanțe înalte, Inspectoratul Școlar Județean 

Harghita a solicitat de la Consiliul Județean Harghita finanțarea programelor de 

dezvoltare a talentelor organizate la nivelul Centrului Județean de Excelență Harghita. 

În conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă, aprobat 

prin Ordinul Educației și Cercetării nr. 5562/2020: 

„(1) Finanţarea centrului de excelenţă se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării. 

    (2) Centrul de excelenţă poate fi finanţat şi din sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii. 

    (3) Finanţarea centrului de excelenţă se asigură şi din finanţarea complementară din 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate 

anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru cheltuieli pentru 

concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă organizate în 

cadrul sistemului de învăţământ, conform art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Menționăm faptul că Centrul Județean de excelență Harghita a fost înființată prin Ordinul 

Ministrului Educației și Cercetării nr. 5956/2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de 

excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă ca unitate conexă a Ministerului 

Educației și Cercetării, cu personalitate juridică, este coordonată metodologic de 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita, funcționează în sediul Casei Corpului Didactic 
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Harghita „Apáczai Csere János” și va organiza, va coordona metodologic, respectiv va 

monitoriza activitățile și serviciile educaționale la nivelul județului Harghita. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, și faptul că centrele județene de excelență 

funcționează la nivel de județ și organizează, coordonează metodologic, monitorizează 

și evaluează, după caz la nivel județean activități și servicii educaționale în scopul 

îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor 

capabili de performanțe înalte, Vă rugăm să ne comunicați procedura prin care Consiliul 

Județean Harghita poate finanța programele Centrului Județean de Excelență Harghita 

înființat la nivelul județului. 

 

Cu respect,  

 

Borboly Csaba Bíró Barna Botond 

președinte                vicepreședinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 19.04.2022 
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