
  

GUVERNUL  ROMÂNIEI 

 

 HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din 

străinătate, și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul 

de rezervă al Guvernului României  

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și al art. 17 

din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural 

Român, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor 

culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum 

şi înfiinţarea unor institute noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 

21 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolului 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:    

   „ k) Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, Republica Moldova, cu filială 

la Copăceni, raionul Sângerei”. 

2. Anexa nr. 1 „Structura de personal a institutelor culturale româneşti din străinătate” se 

modifică şi se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II – Numărul de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se 

suplimentează cu două posturi, majorându-se corespunzător numărul total de posturi aprobat 

Ministerului Afacerilor Externe. 

 

Art. III – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe, din Fondul de 

rezervă al Guvernului, cu suma de 225.000 lei (echivalentul a 50.000 euro) în vederea 

achiziționării și amenajării sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica 

Moldova, a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău. 

 

Art. IV - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu 

dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. III. 

     

Art. V - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului 

principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în 

structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015. 

 

 

 

 

PRIM -MINISTRU 

Victor-Viorel PONTA 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
    Anexă 
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 492/2004) 
 

 
    Structura de personal a institutelor culturale româneşti din străinătate 
 

 
    1. Director 
    2. Director adjunct 
    3. Referent principal relaţii 
    4. Referent principal relaţii 
    5. Referent principal relaţii 
    6. Secretar-dactilograf-contabil principal 
    7. Intendent-şofer I 
    8. Portar/Îngrijitoare 
    A. Structura de personal a filialei Szeged a Institutului Cultural Român de la Budapesta, 

Republica Ungară 
    1. Referent principal relaţii 
    2. Referent principal relaţii 
    3. Intendent-şofer I 
    4. Portar/Îngrijitoare 
    B. Structura de personal a Institutului Cultural Român de la Bruxelles, Regatul Belgiei 
    1. Director 
    2. Director adjunct 
    3. Referent principal relaţii 
    4. Referent principal relaţii 
    5. Secretar-dactilograf-contabil principal 
C. Structura de personal a filialei Copăceni a Institutului Cultural Român „Mihai 

Eminescu” de la Chișinău, Republica Moldova 
    1. Referent principal relaţii 
    2. Intendent-şofer I 


