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HOTĂRÂRE nr. 837 din 1 octombrie 2014 privind înﬁințarea și funcționarea lectoratelor de
limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modiﬁcările și completările ulterioare,
Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Institutul Limbii Române înﬁințează și susține funcționarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație
româneascăîn baza acordurilorinterguvernamentale,
a unor înțelegeriinterministeriale
și/sau protocoale
interinstituționale, în universități din străinătate.
Art. 2
Lectorul de limba română este cadrul didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular într-o instituție/unitate de
învățământ românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educației naționale să predea cursuri
de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate, în urma promovării concursului
organizat de către Institutul Limbii Române.
Art. 3
(1)În cadrul Institutului Limbii Române funcționează Corpul lectorilor de limba română care asigură funcționarea
lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate.
(2)Organigrama Institutului Limbii Române se modiﬁcă pentru includerea Corpului lectorilor de limba română, cu
numărul de posturi corespunzător, și se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi aprobat pentru instituțiile aﬂate în subordinea Ministerul Educației Naționale ﬁnanțate din venituri
proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
(3)Lectorul de limba română desemnat potrivit art. 2 are următoarele atribuții:
a)susținerea cursurilor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească la universități din străinătate;
b)promovarea limbii și literaturii române, a culturii și civilizației românești în străinătate;
c)organizarea și derularea sesiunilor de evaluare și atestare a cunoștințelor de limba română.
(4)Pe durata misiunii în străinătate, raporturile de serviciu dintre lectorul de limba română și instituția sau unitatea de
învățământ la care este titular se suspendă.
(5)Institutul Limbii Române încheie contracte de muncă pe perioadă determinată cu lectorii de limba română pe durata
misiunii în străinătate.
(6)Lectorii de limba română aﬂați la universitățile din străinătate se preiau de către Institutul Limbii Române și se
încadrează în Corpul lectorilor de limba română.
(7)Pe durata misiunii în străinătate, lectorilor de limba română li se rezervă catedra/postul pe care sunt titulari la
instituția/unitatea de învățământ din țară, iar perioada misiunii se consideră vechime în învățământ.
Art. 4
(1)Lectorului de limba română i se acordă lunar, pe durata misiunii în străinătate:
a)o sumă echivalentă salariului corespunzător postului deținut la instituția/unitatea de învățământ unde este titular; și
b)o indemnizație lunară în valută, pentru întreținerea lectorului de limba română pe durata misiunii, conform
prevederilor art. 5.
(2)Din sumele prevăzute la alin. (1), Institutul Limbii Române are obligația de a calcula, de a reține și vira, lunar,
impozitul și contribuțiile sociale obligatorii.
Art. 5
(1)Se acordă o indemnizație lunară de 2.550 de euro lectorului de limba română care predă cursuri de limbă,
literatură, cultură și civilizație românească la universități din: Republica Africa de Sud, Regatul Arabiei Saudite, Republica
Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Federativă a Braziliei, Regatul Belgiei, Canada, Regatul
Danemarcei, Republica Elenă, Confederația Elvețiană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală
Germania, Republica Italiană, Republica Irlanda, Statul Israel, Japonia, Principatul Liechtenstein, Marele Ducat de
Luxemburg, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Norvegiei, Republica Portugheză, Sfântul Scaun,
Singapore, Regatul Spaniei și Regatul Suediei, Regatul Țărilor de Jos și Statul Qatar.
(2)Se acordă o indemnizație lunară de 1.950 euro lectorului de limba română care predă cursuri de limbă, literatură,
cultură și civilizație românească la universități din: Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica
Chile, Republica Populară Chineză, Republica Cipru, Republica Columbia, Republica Croația, Republica Coreea, Republica
Cuba, Republica Ecuador, Republica Arabă Egipt, Emiratele Arabe Unite, Republica Estonia, Republica Islanda, Jamaica,
Statul Kuweit, Republica Letonia, Republica Lituania, Federația Malaezia, Republica Malta, Regatul Maroc, Statele Unite
Mexicane, Republica Muntenegru, Noua Zeelandă, Republica Peru, Republica Polonă, Federația Rusă, Republica Serbia,
Republica Slovacia, Republica Slovenă, Republica Tunisiană, Republica Turcia, Republica Ungară, Republica Orientală a
Uruguayului și Republica Venezuela.
(3)Se acordă o indemnizație lunară de 1.350 euro lectorului de limba română care predă cursuri de limbă, literatură,
cultură și civilizație românească la universități din: Republica Islamică Afganistan, Republica Albania, Republica Populară
Democrată Algeria, Republica Angola, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Populară Bangladesh,
Republica Belarus, Republica Bolivia, Regatul Cambodgiei, Republica Populară Democrată Coreeană, Georgia, Republica
India, Republica Indonezia, Republica Filipinelor, Regatul Hașemit al Iordaniei, Republica Irak, Republica Islamică Iran,
Republica Libaneză, Republica Libia, Republica Kazahstan, Republica Kenya, Republica Kârgâzstan, Republica Macedonia,
Republica Moldova, Republica Federală Nigeria, Republica Islamică Pakistan, Republica Senegal, Republica Arabă Siriană,
Regatul Thailandei, Turkmenistan, Republica Tadjikistan, Ucraina, Republica Uzbekistan și Republica Socialistă Vietnam.
(4)Se acordă o indemnizație lunară de 3100 dolari S.U.A. lectorului de limba română care predă cursuri de limbă,
literatură, cultură și civilizație românească la universități din Statele Unite ale Americii.
Art. 6
(1)Sumele prevăzute la art. 4 și 5 se plătesc de către Institutul Limbii Române din subvențiile acordate de la bugetul
de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale, în conturile bancare personale ale lectorilor.
(2)Comisioanele bancare și cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în țară și în străinătate se suportă de către
Institutul Limbii Române.
(3)Cheltuielile pentru un transport internațional, tur-retur, o dată pe an, pentru lectorii români care predau cursuri de
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limbă, literatură, cultură și civilizație românească la universități din străinătate se suportă de către Institutul Limbii
Române.
Art. 7
Metodologia privind recrutarea, selecția, încadrarea și evaluarea lectorilor de limba română care urmează să predea
cursuri de limbă, cultură și civilizație românească la universități din străinătate se aprobă prin ordin al ministrului
educației naționale.
Art. 8
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 261/2008 privind înﬁințarea de
lectorate de limba română, acordarea indemnizațiilor și a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri
de limbă, literatură și civilizație românească la universități din străinătate, publicată în Monitorul Oﬁcial al României,
Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008.
-****PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științiﬁcă și dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul ﬁnanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oﬁcial cu numărul 730 din data de 7 octombrie 2014
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