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    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al 

art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    Institutul Limbii Române înfiinţează şi susţine funcţionarea 

lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească 

în baza acordurilor interguvernamentale, a unor înţelegeri 

interministeriale şi/sau protocoale interinstituţionale, în 

universităţi din străinătate. 

    ART. 2 

    Lectorul de limba română este cadrul didactic, cu minimum 2 ani 

vechime la catedră, titular într-o instituţie/unitate de învăţământ 

românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi 

civilizaţie românească în universităţi din străinătate, în urma 

promovării concursului organizat de către Institutul Limbii Române. 

    ART. 3 

    (1) În cadrul Institutului Limbii Române funcţionează Corpul 

lectorilor de limba română care asigură funcţionarea lectoratelor de 

limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi 

din străinătate. 

    (2) Organigrama Institutului Limbii Române se modifică pentru 

includerea Corpului lectorilor de limba română, cu numărul de posturi 

corespunzător, şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru 

instituţiile aflate în subordinea Ministerul Educaţiei Naţionale 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 

stat. 

    (3) Lectorul de limba română desemnat potrivit art. 2 are 

următoarele atribuţii: 

    a) susţinerea cursurilor de limbă, literatură, cultură şi 

civilizaţie românească la universităţi din străinătate; 

    b) promovarea limbii şi literaturii române, a culturii şi 

civilizaţiei româneşti în străinătate; 

    c) organizarea şi derularea sesiunilor de evaluare şi atestare a 

cunoştinţelor de limba română. 

    (4) Pe durata misiunii în străinătate, raporturile de serviciu 

dintre lectorul de limba română şi instituţia sau unitatea de 

învăţământ la care este titular se suspendă. 



    (5) Institutul Limbii Române încheie contracte de muncă pe 

perioadă determinată cu lectorii de limba română pe durata misiunii în 

străinătate. 

    (6) Lectorii de limba română aflaţi la universităţile din 

străinătate se preiau de către Institutul Limbii Române şi se 

încadrează în Corpul lectorilor de limba română. 

    (7) Pe durata misiunii în străinătate, lectorilor de limba română 

li se rezervă catedra/postul pe care sunt titulari la 

instituţia/unitatea de învăţământ din ţară, iar perioada misiunii se 

consideră vechime în învăţământ. 

    ART. 4 

    (1) Lectorului de limba română i se acordă lunar, pe durata 

misiunii în străinătate: 

    a) o sumă echivalentă salariului corespunzător postului deţinut la 

instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular; şi 

    b) o indemnizaţie lunară în valută, pentru întreţinerea lectorului 

de limba română pe durata misiunii, conform prevederilor art. 5. 

    (2) Din sumele prevăzute la alin. (1), Institutul Limbii Române 

are obligaţia de a calcula, de a reţine şi vira, lunar, impozitul şi 

contribuţiile sociale obligatorii. 

    ART. 5 

    (1) Se acordă o indemnizaţie lunară de 2.550 de euro lectorului de 

limba română care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi 

civilizaţie românească la universităţi din: Republica Africa de Sud, 

Regatul Arabiei Saudite, Republica Argentina, Uniunea Australiană, 

Republica Austria, Republica Federativă a Braziliei, Regatul Belgiei, 

Canada, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, 

Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, 

Republica Italiană, Republica Irlanda, Statul Israel, Japonia, 

Principatul Liechtenstein, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Norvegiei, Republica 

Portugheză, Sfântul Scaun, Singapore, Regatul Spaniei şi Regatul 

Suediei, Regatul Ţărilor de Jos şi Statul Qatar. 

    (2) Se acordă o indemnizaţie lunară de 1.950 euro lectorului de 

limba română care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi 

civilizaţie românească la universităţi din: Bosnia şi Herţegovina, 

Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Chile, Republica 

Populară Chineză, Republica Cipru, Republica Columbia, Republica 

Croaţia, Republica Coreea, Republica Cuba, Republica Ecuador, 

Republica Arabă Egipt, Emiratele Arabe Unite, Republica Estonia, 

Republica Islanda, Jamaica, Statul Kuweit, Republica Letonia, 

Republica Lituania, Federaţia Malaezia, Republica Malta, Regatul 

Maroc, Statele Unite Mexicane, Republica Muntenegru, Noua Zeelandă, 

Republica Peru, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, 

Republica Slovacia, Republica Slovenă, Republica Tunisiană, Republica 

Turcia, Republica Ungară, Republica Orientală a Uruguayului şi 

Republica Venezuela. 

    (3) Se acordă o indemnizaţie lunară de 1.350 euro lectorului de 

limba română care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi 

civilizaţie românească la universităţi din: Republica Islamică 

Afganistan, Republica Albania, Republica Populară Democrată Algeria, 

Republica Angola, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica 



Populară Bangladesh, Republica Belarus, Republica Bolivia, Regatul 

Cambodgiei, Republica Populară Democrată Coreeană, Georgia, Republica 

India, Republica Indonezia, Republica Filipinelor, Regatul Haşemit al 

Iordaniei, Republica Irak, Republica Islamică Iran, Republica 

Libaneză, Republica Libia, Republica Kazahstan, Republica Kenya, 

Republica Kârgâzstan, Republica Macedonia, Republica Moldova, 

Republica Federală Nigeria, Republica Islamică Pakistan, Republica 

Senegal, Republica Arabă Siriană, Regatul Thailandei, Turkmenistan, 

Republica Tadjikistan, Ucraina, Republica Uzbekistan şi Republica 

Socialistă Vietnam. 

    (4) Se acordă o indemnizaţie lunară de 3100 dolari S.U.A. 

lectorului de limba română care predă cursuri de limbă, literatură, 

cultură şi civilizaţie românească la universităţi din Statele Unite 

ale Americii. 

    ART. 6 

    (1) Sumele prevăzute la art. 4 şi 5 se plătesc de către Institutul 

Limbii Române din subvenţiile acordate de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, în conturile bancare 

personale ale lectorilor. 

    (2) Comisioanele bancare şi cheltuielile ocazionate de transferul 

sumelor în ţară şi în străinătate se suportă de către Institutul 

Limbii Române. 

    (3) Cheltuielile pentru un transport internaţional, tur-retur, o 

dată pe an, pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, 

literatură, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din 

străinătate se suportă de către Institutul Limbii Române. 

    ART. 7 

    Metodologia privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea 

lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, 

cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate se 

aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

    ART. 8 

    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

Hotărârea Guvernului nr. 261/2008 privind înfiinţarea de lectorate de 

limba română, acordarea indemnizaţiilor şi a altor sume lunare pentru 

lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură şi 

civilizaţie românească la universităţi din străinătate, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008. 
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