
HOTARAREA DE GUVERN nr. 1108 din 22 septembrie 2005 pentru modificarea si 

completarea Hotararii Guvernului nr. 34/21. 01.1999 privind infiintarea 

Institutului Limbii Romane  

 

EMITENT: Guvernul României   

 

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 3 octombrie 2005  

 

IN VIGOARE din 3 octombrie 2005  

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,  

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  

 

ARTICOL UNIC  

Hotararea Guvernului nr. 34/1999 privind infiintarea Institutului Limbii Romane, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificarile 

ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:  

"Art. 1. - Se infiinteaza Institutul Limbii Romane, organ de specialitate cu personalitate 

juridica in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, avand sediul in municipiul 

Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1."  

2. Literele a) si d) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:  

"a) sprijina persoanele care doresc sa invete limba romana, incurajand caracterul 

sistematic, profesionalizat, de insusire si raspandire a limbii romane, organizeaza, in 

parteneriat cu Departamentul pentru relatiile cu romanii de pretutindeni din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe, expozitii, conferinte, proiectii de filme, simpozioane, actiuni 

de promovare a elementelor de cultura si civilizatie romaneasca, prin persoanele 

nominalizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea Institutului Limbii Romane, 

sa predea limba romana in strainatate;  

........................................................................................................................... 

d) sustine logistic lectoratele romanesti din strainatate si colaboreaza cu institutele sau cu 

catedrele de studii romanesti din afara tarii, cu institutiile din invatamantul preuniversitar 

din strainatate, cu asociatii si organizatii neguvernamentale ale organizatiilor comunitatilor 

romanesti din afara granitelor tarii, pe care le doteaza cu carti, publicatii, materiale 



didactice;".  

3. La articolul 3, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul 

cuprins: 

"g) organizeaza concurs pentru nominalizarea lectorilor care predau in universitatile din 

strainatate in baza acordurilor interguvernamentale, protocoalelor incheiate intre Institutul 

Limbii Romane si institutii de invatamant superior de peste hotare sau in baza altor acte 

normative;  

h) organizeaza concurs pentru nominalizarea profesorilor din invatamantul preuniversitar, 

care predau cursuri de limba, cultura si civilizatie romaneasca destinate etnicilor romani 

(vlahi, aromani, meglenoromani, istroromani), in colaborare cu asociatiile si fundatiile 

acestora si cu sprijinul financiar al Departamentului pentru relatiile cu romanii de 

pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe."  

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:  

"Art. 6. - (1) Numarul maxim de posturi al Institutului Limbii Romane este de 10, cu 

incadrarea in numarul maxim de posturi pentru unitatile din subordinea Ministerului 

Educatiei si Cercetarii finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. In 

numarul maxim de posturi nu sunt cuprinsi membrii consiliului de coordonare prevazut la 

art. 4.  

(2) Structura organizatorica si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului educatiei 

si cercetarii.  

(3) Incadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit anexei nr. I "Administratia publica 

centrala de specialitate (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori 

a ministerelor, serviciile Administratiei Prezidentiale, aparatul de lucru al Guvernului si 

aparatul Parlamentului Romaniei)" si anexei nr. V/2 "Alte functii comune din sectorul 

bugetar (Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, 

gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire)" la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat 

potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat 

potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de 

demnitate publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 112/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare."  

5. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:  

"Art. 7^1 - (1) Institutul Limbii Romane va sprijini universitatile romanesti in incheierea 



acordurilor cu universitati din strainatate, ce vor avea ca obiect si infiintarea sau sprijinirea 

lectoratelor de limba romana in strainatate. Retribuirea lectorilor romani va fi asigurata in 

acest caz de universitatile romanesti prin includerea sumelor necesare in contractele 

institutionale pe care universitatile le semneaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.  

(2) Nominalizarea lectorilor care vor preda in strainatate se va face conform criteriilor 

stabilite de Institutul Limbii Romane, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

Lectoratele astfel infiintate vor intra in reteaua de centre romanesti gestionata de Institutul 

Limbii Romane."  

 

 

PRIM-MINISTRU  

CALIN POPESCU-TARICEANU  

 

Contrasemneaza:  

---------------  

p. Ministrul educatiei si cercetarii,  

Jozsef Koto,  

secretar de stat  

Ministrul afacerilor externe,  

Mihai Razvan Ungureanu  

p. Ministrul finantelor publice,  

Doina-Elena Dascalu,  

secretar de stat  

Bucuresti, 22 septembrie 2005.  

Nr. 1.108. 

 


