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ORDIN

pentru modificarea Ordinului Ministrului Educa{iei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului nr.3927 din

27 mai 2010 privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaliei, Cercetirii,

Tineretului gi Sportului privind predarea eursului de Limbd, culturi gi civilizatie romAneasci in

uniti{i de inv[{dmAnt din state membre ale {-]niunii Europene gi a instrumentelor de lucru

in conformitate cu dispozifiile H.G.nr,45412008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educa{iei,

Cercetdrii gi Tineretului privind predarea cursului de Limbd, culturd gi civiliza{ie rom6neasc[ in unitdfi

de invdfdment din state membre ale Uniunii Europene,

in temeiul H.G. nr. 5361201L privind organizarea gi funclionarea Ministerului Educatiei, Cercetdrii,

Tineretului gi Sportului,

MINISTRUL EDUCA IEI, CERCETARII, TINERETULUI $I SPORTULUI

emite urmdtorul

ORDIN:

Art,I. Ordinul Ministrului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului nr. 3927 din27 mai201,0

privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi

Sportului privind predarea cursului de Limbd, culturd gi civilizalie romAneascd in unitdfi de

invdldmAnt din state membre a1e Uniunii Europene gi a instrumentelor de lucru, publicat in

Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr.401"11"6.06,20L0, se modificd, dupi cum urmeaz6:

Str, General Berthelot nr' 28-30, Sector 1,010168,
BucureSti

Tel: +40 (0)21 405 6270
Fax:  +40 (0)21 312 01 40

www.edu.ro



1 .

2.

CABINET MII{II]TRU

MINiSTERUL
E D U C A T I E I
C E R C E T A R I I
TINERETULUI
SI SPORTULUI

Titlul secfiunii II se modificd gi va avea urmitorul cuprins: " ActivitS.file Proiectului".

Titlul secliunii III se modificd gi va avea urm6torul cuprins: "selectia gi repartizarea

personalului irnplicat in predarea cursuiui de limb5, culturd gi civilizalie romdneascd",

Primul paragraf de la punctul A din sectiunea III se modific5 gi va avea urmdtorul cuprins:

" Selecfia gi reparttzarea personalului care predd cursul LCCR se face in conformitate cu

calendarul, care se afigeazd pe pagina web a Ministerului Educatiei, Cercetdrii, Tineretului gi

Sportului".

ParagrafuL pafu de la punctul A din sectiunea III se modificd gi va avea urmdtorui cuprins:

"Selecfia personalului implicat in predarea cursului cuprinde2 etape!' ,

Punctul L), de la punctul A din sectiunea III se modific6 gi va avea urmdtorul cuprins:

"Selecfia persoanelor care au predat cursul in anui gcolar precedent gi care solicitd

continuarea activitdlii in anul gcolar vtmdtor " .

Litera a), de la punctul 1.), de la punctul A din secliunea III se modificd gi va avea urmdtorul

cuprins: " Ate calificativul "foarte bine" Ia evaluarea pentru anul gcolar precedent",

Linia a cincea, de la litera b), de la puncful 1), de la punctul A din sectiunea III se modificd gi

va avea urmdtorul cuprins: "cartea de rezidenld sau permisul de gedere inlara pentru care

aplicl, avAnd valabilitate pAnH la sfArgitul anului qcolar in curs, in copie".

Litera d), de la punctul 2), de la punctul A din secliunea III se modificd gi va avea urmdtorul

cuprins: " copit legaltzate dupd cartea de reziden!fl sau permisul de gedere ?n lara pentru

care aplicd candidatul, din care sH rezulte valabilitatea rezidenleilgederii pAnd la data de 31

august a anului gcolar in curs".

Parafragul cinci, de la punctul 2), de la punctul A din secliunea III se modificd gi va avea

urmdtorul cuprins: "Dosarele se depun personal sau prin pogtd la sediul Institutului Limbii

RomAne, conform calendarului. Data poqtei nu poate depdqi data limitd de depunere

prevdzutd in calendar. "
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10. Puncful i., de la litera B, de la secfinea III se modificd gi va avea urmdtorul cuprins: ,,in

unitdfile $colare in care au funcfionat ?n anul gcolar preced,ent;".

LL. Punctul ii., de la litera B, de la seclinea III se modificd gi va avea urmdtorul cuprins: "in alte

unitdfi gcolare care figur eazd in oferta educafion a\d, in ordinea descrescdtoare a punctajelor

ob{inute Ia evaluarea pentru anul gcolar precedent.,,

l2.Paragraful doi, de la ANEXA 1 ia metodologie, se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

"LaL septemb:rie am o vechime in invdldmAnt de .......arrr.,,

L3. Paragraful gase, de la ANEXA 1 la metodologie, se modificd gi va avea urmdtorul cuprins: ,,

Vd rog sd-mi aprobalt inscrierea la concursul din anul .,...., in vederea preddrii cursului de

LimbH, culturH gi civilizatie romAneascd la unitdfi gcolare dinltalialspania/Belgia,"

1'4,Parcgraful doi, de la ANEXAzla metodologie, se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

"  An gcolat . . . . . . . . . , . . "  .

15,Parcgraful doi, de la ANEXA 4la metodologie, se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

"  Anul  gcolar. . . . . . , . . , . , " .

16. ANEXA6laMetodologie se modificd gi se inlocuiegte cu anexa la prezentul ordin,

Art,II. Prezentul ordin se publicd ?n Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I.
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ANEXA 6

Cerere - tip de continuare a activit4lii
in Proiectul Ministerului Educafiei, cercetdrii, Tineretului gi sportului
privind predarea cursului de Limbd, culturd si civilizafie romdneascd

in anul scolar
I

.rt

Subsemnatul/a

domiciliat in , , . ,  posesor  a l

actuluide identitate

eliberat de

Proiectului

anul scolar

... ,.,, solicit continuarea activitdfii in cadrul

privind predarea cursului deLimbd, culturd si civilizatie rom0neasc6, ?n

Menfionez cd in anul scolar precedent am predat cursul

in . , ,  , ,  , . . . . ,  loca l i ta tea. . ,  , .  s i  am obt inut

calificativul.,, la evaluarea anuald.

Data:


