
HOTĂRÂRE nr. 454 din 21 aprilie 2008 
pentru aprobarea Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului  

privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de 
învăŃământ din state membre ale Uniunii Europene 

 
EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 30 aprilie 2008  
 
 
În acord cu Programul de cooperare în domeniile culturii şi educaŃiei dintre Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Spaniei pentru anii 2005-2008, cu Programul de colaborare 
culturală româno-italian pentru anii 2002-2005, în vigoare până la semnarea următorului 
program, şi cu Memorandumul de înŃelegere dintre Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Italiene privind funcŃionarea secŃiilor şcolare bilingve româno-italiene, 
în baza DeclaraŃiei comune a Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului din România şi 
a Ministerului EducaŃiei şi ŞtiinŃei din Spania, semnată la 16 iulie 2007, a DeclaraŃiei comune 
a Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului din România şi a Ministerului InstrucŃiei 
Publice din Italia, semnată la 25 august 2007, 
în baza Cartei de parteneriat între Guvernul României şi Guvernul ComunităŃii Franceze din 
Belgia, semnată la 14 februarie 2008, 
în temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din Legea 
învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
    (1) Se aprobă Proiectul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea 
cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre 
ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1. 
    (2) Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului încheie cu autorităŃile responsabile din 
statele membre ale Uniunii Europene documente specifice care să reglementeze 
implementarea Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea 
cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre 
ale Uniunii Europene în fiecare Ńară. 
    ART. 2 
    (1) Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, prin Institutul Limbii Române, are 
obligaŃia de a acŃiona pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin potrivit Metodologiei 
Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de 
Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre ale Uniunii 
Europene, aprobată prin ordin al ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului. 
    (2) În vederea implementării Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 
privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ 
din state membre ale Uniunii Europene, instituŃiile implicate colaborează cu autorităŃile 
centrale, regionale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, precum şi cu 
reprezentanŃi ai asociaŃiilor comunităŃilor româneşti legal constituite din statele în care 
Proiectul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, 
cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre ale Uniunii 
Europene este implementat. 



    (3) Proiectul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de 
Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre ale Uniunii 
Europene este implementat şi coordonat de o comisie numită prin ordin al ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului, constituită din reprezentanŃi ai Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului şi ai Institutului Limbii Române. 
    ART. 3 
    (1) Fondurile necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se aprobă prin bugetele 
anuale ale Institutului Limbii Române. 
    (2) Prevederile financiare ale Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 
privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ 
din state membre ale Uniunii Europene sunt prevăzute în anexa nr. 2. 
    ART. 4 
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia prevăzută 
la art. 2 alin. (3) va elabora Metodologia Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de 
învăŃământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin ordin al ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului. 
    ART. 5 
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
857/2007 pentru aprobarea Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 
privind predarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi şcolare din 
Spania şi Italia, începând cu anul şcolar 2007-2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007. 
    ART. 6 
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PRIM-MINISTRU 
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

 
Contrasemnează: 

──────────────── 
Ministrul educaŃiei, 

cercetării şi tineretului, 
Cristian Mihai AdomniŃei 

 
Ministrul muncii, 

familiei şi egalităŃii de şanse, 
Paul Păcuraru 

 
Ministrul afacerilor externe, 

Lazăr Comănescu 
 

Ministrul economiei 
şi finanŃelor, 

Varujan Vosganian 
 
    Bucureşti, 21 aprilie 2008. 
    Nr. 454. 



ANEXA 1 
 

PROIECTUL 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, 

cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre ale 
Uniunii Europene 

 
    I. Proiectul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de 
Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre ale Uniunii 
Europene, denumit în continuare Proiect, constă în introducerea în oferta educaŃională a 
unităŃilor de învăŃământ din state membre ale Uniunii Europene a cursului de limbă, cultură 
şi civilizaŃie românească, în format de două ore pe săptămână. 
    Proiectul se aplică pentru toate nivelurile de învăŃământ preuniversitar. 
    II. Proiectul presupune desfăşurarea următoarelor activităŃi: 
    a) elaborarea şi aprobarea actelor interne necesare punerii în aplicare; 
    b) selecŃia personalului care predă cursul de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească; 
    c) pregătirea anului şcolar, formarea personalului care predă cursul de Limbă, cultură şi 
civilizaŃie românească; 
    d) monitorizarea activităŃii personalului implicat în Proiect; 
    e) evaluarea activităŃii personalului care predă cursul de Limbă, cultură şi civilizaŃie 
românească; 
    f) consilierea şi sprijinirea persoanelor care predau cursul de Limbă, cultură şi civilizaŃie 
românească; 
    g) elaborarea calendarului de activităŃi al comisiei; 
    h) şedinŃe de lucru; 
    i) managerierea eventualelor deficienŃe şi probleme survenite în timpul derulării 
Proiectului; 
    j) evaluarea Proiectului. 
    III. Managementul Proiectului este asigurat de o comisie numită prin ordin al ministrului 
educaŃiei, cercetării şi tineretului formată din 11 membri. 
    AtribuŃiile principale ale Comisiei de implementare şi coordonare a Proiectului sunt: 
    a) negocierea cu autorităŃile statelor membre ale Uniunii Europene a documentelor 
specifice care să reglementeze derularea cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească 
în unităŃile şcolare din statele respective; 
    b) asigurarea parteneriatului cu autorităŃile din statele în care se implementează Proiectul; 
    c) elaborarea Metodologiei de implementare şi a Calendarului activităŃilor din cadrul 
Proiectului; 
    d) organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de formare a personalului implicat în Proiect; 
    e) monitorizarea şi evaluarea activităŃilor personalului implicat în Proiect; 
    f) asigurarea continuităŃii Proiectului pentru anii şcolari următori, precum şi dezvoltarea 
acestuia în alte regiuni/state; 
    g) elaborarea tuturor documentelor necesare implementării Proiectului. 
    IV. Curricula cursului este aprobată prin ordin al ministrului educaŃiei, cercetării şi 
tineretului. 
    V. SelecŃia personalului implicat în Proiect se face prin concurs organizat de Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului din România împreună cu Institutul Limbii Române, în 
conformitate cu Metodologia Proiectului, aprobată prin ordin al ministrului educaŃiei, 
cercetării şi tineretului. 



    VI. Cursul de limbă, cultură şi civilizaŃie românească se finalizează cu o adeverinŃă de 
studii eliberată de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, prin Institutul Limbii 
Române, la sfârşitul anului şcolar. 
    VII. Rezultatele anticipate ale Proiectului sunt: reintegrarea în sistemul românesc de 
învăŃământ a copiilor români care au studiat în afara Ńării, promovarea limbii, culturii şi 
civilizaŃiei româneşti în statele membre ale Uniunii Europene, promovarea multilingvismului 
şi asigurarea deschiderii interculturale. 
 
    ANEXA 2 
 

PREVEDERI FINANCIARE 
ale Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea 
cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din 

state membre ale Uniunii Europene 
 
    FinanŃarea Proiectului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea 
cursului de Limbă, cultură şi civilizaŃie românească în unităŃi de învăŃământ din state membre 
ale Uniunii Europene, denumit în continuare Proiect: 
    I. Din fondurile bugetare alocate Institutului Limbii Române se finanŃează următoarele 
cheltuieli necesare derulării Proiectului: 
    a) cheltuieli de personal pentru persoanele implicate în predarea cursului de Limbă, cultură 
şi civilizaŃie românească; 
    b) cheltuieli pentru poştă şi telecomunicaŃii; 
    c) cheltuieli pentru deplasări în străinătate; 
    d) cheltuieli pentru achiziŃii cărŃi, manuale, publicaŃii şi alte materiale documentare; 
    e) cheltuieli pentru formarea şi evaluare profesională a personalului implicat în Proiect; 
    f) cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecŃie; 
    g) cheltuieli de capital de natura dotărilor. 
 
    NOTĂ: Bugetul Proiectului se aprobă anual prin ordin al ministrului educaŃiei, cercetării şi 
tineretului, după aprobarea bugetului de stat, cu încadrarea în bugetul aprobat Institutului 
Limbii Române. 
    II. Plata personalului implicat în Proiect: 
    a) personalul implicat în Proiect este remunerat în sistem plata cu ora; 
    b) plata activităŃilor desfăşurate în cadrul Proiectului se realizează pe baza tarifului de 30,5 
euro/oră brut; 
    c) plata se efectuează în euro, în conturile bancare personale; 
    d) comisioanele bancare şi cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în străinătate se 
suportă de Institutul Limbii Române. 
    III. Transport internaŃional: 
    Cheltuielile pentru un transport internaŃional al persoanelor selectate în Proiect, tur-retur, 
o dată pe an, se suportă de Institutul Limbii Române. 
                    ___________ 
 
 


