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INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE 

ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS 

a unui post contractual de conducere, vacant, în cadrul aparatului propriu al I.L.R. 

 

Institutul Limbii Române (I.L.R.) organizează concurs pentru ocuparea unui post 

contractual vacant, de conducere, de director general -(gr.II, consilier 1A, grad.5) 

 

 

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Condiții specifice pentru participare la concurs: 

a. Studii universitare de licenţă și masterat absolvite cu diplomă sau studii universitare de 

lungă durată absolvite cu diplomă  

b. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani 

c. Experiență managerială, decizională: minimum 3 ani 

d. Cunoașterea avansată a cel puțin unei limbi de circulaţie internaţională, dovedită prin 

acte de studii în specialitate sau atestate de competență lingvistică recunoscute M.E.N. 

e. Cunoştinţe IT: dovedite prin acte de studii în specialitate sau adeverințe de competență 

recunoscute M.E.N sau Ministerul Muncii 

 

BIBIOGRAFIE: 

a. Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cap. II - Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior 

b.  Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile 

și instituțiile publice 

c. Legea nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare 

d. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

e. Legea nr.53/2003, privind aprobarea Codului Muncii, republicată 

f.  Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu 

modificările și completările ulterioare 

g.  O.M.E.N.nr. 4869/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române, cu 

modificările ulterioare 



h.  Hotărârea Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de 

limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate 

i.  Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi 

civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene 

j.  O.M.E.N. nr. 3823/2013 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului 

Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie 

românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene 

k.  O.M.E.N. nr. 5076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia 

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

şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind 

funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române, cu modificările 

și completările ulterioare 

l. O.M.E.C.T. nr. 3152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor 

de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei 

analitice, cu modificările și completările ulterioare 

 

Dosarul de înscriere la concurs  

a) cerere de înscriere la concurs adresată Ministrului Educației Naționale; 

b) copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate; 

d)  copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în 

muncă și în specialitatea studiilor, în copie; 

e) curriculum vitae model european (semnat şi datat); 

f) copie după actul de studii sau atestatul de competență lingvistică, prin care să se facă 

dovada cunoștințelor de limbă străină; 

g) copie după actul de studii sau adeverințe prin care să se facă dovada cunoștințelor de 

IT; 

h) acte prin care să se dovedească experiența managerială anterioară; 

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unităţi sanitare abilitate;  

j) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să îl facă incompatibil cu funcția pe care candidează; 

k) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;  

l) opisul dosarului, în dublu exemplar, un exemplar restituindu-se sub semnătură 

persoanei care a depus dosarul.  

*Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.  

 

Calendarul de desfășurare al concursului: 

5-16 noiembrie 2018, ora 12.00 - depunerea dosarelor de concurs; 

19 noiembrie 2018 – analiza și evaluarea dosarelor de concurs;  

27 noiembrie 2018 - proba scrisă; 

03 decembrie 2018 – proba interviului; 

 

 După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă respectiv interviu, 

candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 



afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și 

a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul 

Ministerului Educației Naționale din str. Caransebeș, nr.1, sector 1 precum și pe pagina de 

internet www.ilr.ro, imediat după soluționarea contestațiilor. 

 În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 

286/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de 

soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor 

pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului 

de depunere a contestaţiilor. 

 (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice 

sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea 

răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Rezultatele finale se afișează la sediul Ministerului Educației Naționale din str. 

Caransebeș, nr.1 precum și pe pagina de internet www.ilr.ro, în termen de maxim o zi lucrătoare 

de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea 

punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”. 

 

Alte mențiuni referitoare la organizarea concursului: 

a. Concursul se va desfășura la sediul Ministerul Educației Naționale din str. General 

Berthelot, nr. 28-30, s. 43, sector 1, București. 

b. Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerul Educației Naționale din str. 

Caransebeș, nr. 1, sector 1, București, până la data de 16 noiembrie 2018, ora 12.00. 

c. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Ministerul Educației Naționale din str. 

Caransebeș, nr. 1, sector 1, București, tel. 021 311 06 31. 
 

 Afișat astăzi 05.11.2018, la sediul Ministerului Educației Naționale din str. Caransebeș 

nr. 1, sector 1 
 

 

 

 


