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Hotãrâre nr. 34 din 21 ianuarie 1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române

Guvernul României

Hotãrâre nr. 34 din 21 ianuarie 1999

privind înfiintarea Institutului Limbii Române Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 30
din 27 ianuarie 1999

În temeiul art. 10 alin. (1) si al art. 141 lit. b) si j) din Legea învãtãmântului nr.
84/1995, republicatã,

Guvernul României h o t ã r ã s t e:

Art. 1. -Se înfiinteazã Institutul Limbii Române, institutie publicã cu personalitate juridicã în
subordinea Ministerului Educatiei Nationale, având sediul în municipiul Bucuresti, str.
General Berthelot nr. 28-30.
Art. 2. -(1) Institutul Limbii Române are drept obiect de activitate promovarea cunoasterii
limbii române, sprijinirea persoanelor care învatã aceastã limbã si atestarea cunostintelor de
limba românã.
(2) Institutul Limbii Române elibereazã absolventilor programului de pregãtire un certificat
care atestã competenta în domeniul cunoasterii limbii române.
Art. 3. -Institutul Limbii Române are urmãtoarele atributii:
a) sprijinã persoanele care doresc sã învete limba românã, încurajând caracterul sistematic,
profesionalizat, de însusire si rãspândire a limbii române;
b) sustine universitãtile din tarã în elaborarea cursurilor si a materialelor didactice, destinate
persoanelor care doresc sã studieze limba românã ca pe o limbã strãinã;

`

c) organizeazã, pe baze contractuale, cursuri în domeniu si elibereazã certificate autorizate
care atestã cunoasterea limbii române;
d) sustine logistic lectoratele românesti din strãinãtate si colaboreazã cu institutele sau
catedrele de studii românesti din afara tãrii;
e) furnizeazã materiale pentru cursurile de reciclare a cadrelor didactice din afara tãrii, care
predau în limba românã, cât si materialele necesare pentru învãtarea limbii române;
f) propune si coordoneazã programe de colaborare interregionalã, transfrontalierã, în
domeniul învãtãmântului în limba românã.
Art. 4. -Activitatea Institutului Limbii Române este coordonatã de un consiliu de coordonare
format din 7 membri. Membrii consiliului de coordonare sunt propusi de institutiile
subordonate Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Culturii, Academiei Române,
Uniunii Scriitorilor si de alte institutii cu preocupãri în
domeniul promovãrii limbii române. Componenta consiliului de coordonare este stabilitã prin
ordin al ministrului educatiei nationale. Presedintele consiliului de coordonare va fi propus
de acesta si va fi numit prin ordin al ministrului educatiei nationale. Membrii consiliului de
coordonare vor fi retribuiti pe baza unor conventii civile pentru prestãri servicii, încheiate cu
Institutul Limbii Române.
Art. 5. -Activitatea Institutului Limbii Române se va desfãsura pe baza Regulamentului de
organizare si functionare, elaborat de consiliul de coordonare prevãzut la art. 4, în termen
de 30 de zile de la numirea sa, si aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
Art. 6. -(1) Numãrul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 8, cu încadrarea
în numãrul maxim de posturi aprobat Ministerului Educatiei Nationale pentru institutiile de
învãtãmânt. În numãrul maxim de posturi nu sunt cuprinsi membrii consiliului de
coordonare prevãzut la art. 4.
(2) Structura organizatoricã si statul de functii se aprobã prin ordin al ministrului educatiei
nationale.
(3) Încadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit anexelor nr. VII/1, VIII/1
si VIII/2 la Legea nr. 154/1998, referitoare la stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a
salariilor de bazã pentru personalul din sectorul bugetar.
Art. 7. -(1) Începând cu anul 1999, finantarea cheltuielilor de functionare si de capital se
asigurã din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat prin Ministerul
Educatiei Nationale, de la cap. "Învãtãmânt".
(2) Veniturile extrabugetare provin din taxe, sponsorizãri, donatii si din venituri proprii,
realizate în conditiile legii. Cuantumul taxelor se stabileste prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 8. -La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificãrile si
completãrile ulterioare, se completeazã la lit. a) Unitãtile de învãtãmânt cu punctul IX cu
urmãtorul cuprins:
"IX. Institutul Venituri extrabugetare si Limbii alocatii de la bugetul de Române stat"
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