Anexă la O.M.E.C. nr. 4547 din 24.08.2004
REGULAMENT
Privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor de lectori români în străinătate
Art.1 (1) În interesul promovării cunoaşterii limbii române, Institutul
Limbii Române organizează concursuri pentru ocuparea posturilor de lectori
români în străinătate.
(2) Pentru fiecare post vacant de lector român în străinătate se
organizează un concurs distinct.
Art. 2 (1) Institutul Limbii Române ia măsuri de informare a
persoanelor interesate de concurs prin:
a) publicarea anunţului pentru concurs în presa de mare tiraj, pe
site-ul Ministerului Educaţiei si Cercetării, pe site-ul Institutului Limbii
Române;
b) transmiterea unei circulare adresată tuturor universităţilor acreditate
din ţară;
(2) Anunţul pentru concurs şi circulara adresată universităţilor
cuprind, după caz, şi cerinţele anunţate de universitatea parteneră legate de
ocuparea postului şi de activitatea specifică.
Art. 3 La concursul pentru ocuparea posturilor de lectori români în
străinătate pot participa numai cadre didactice titulare ale unei universităţi
acreditate.
Art. 4 Pentru evaluarea candidaţilor participanţi la concursul pentru
ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate, se înfiinţează o
comisie a cărei componenţă nominală este stabilită prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării.
Art. 5 Comisia de evaluare a candidaţilor la concursul pentru
ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate, denumită în
continuare comisia, este alcătuită din 7 membri cu drept de vot egal:
a) Directorul Institutului Limbii Române – preşedinte;
b) Directorul General al Direcţiei Generale Învăţământ Superior şi
Directorul General al Direcţiei Generale pentru Integrare Europeană şi
Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
c) un reprezentant al Academiei Române
d) doi profesori universitari de specialitate
e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe

Art.6 Comisia analizează dosarele candidaţilor şi selectează trei
candidaţi ţinând cont de următoarele cerinţe care trebuie îndeplinite:
a) Calificarea universitară în limba şi literatura română, specialitatea
principală;
b) Experienţa didactică în predarea limbii române pentru străini;
c) Diploma de masterat, calitatea de doctorand sau titlul de doctor;
d) Cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie
internaţională (la cererea şi cu specificarea partenerului străin);
e) Activitate didactică şi ştiinţifică;
f) Trei recomandări de la universitatea în care îşi desfăşoară
activitatea candidatul;
g) Aprobarea senatului universităţii, cu menţiunea rezervării postului
pe întreaga durată a desfăşurării activităţii în străinătate;
h) Propunerea de proiect de activitate.
Art.7 Institutul Limbii Române
anunţă, în scris, rezultatul
concursului pentru fiecare candidat în parte şi comunică, în scris, opţiunea
partenerului străin fiecărui candidat al cărui dosar a fost selecţionat de
comisie în primele trei.
Art. 8 Contestaţiile la rezultatul concursului pot fi depuse la sediul
Institutului Limbii Române, în termen de maximum 10 zile de la anunţarea
rezultatului de către Institutul Limbii Române, care este obligat să comunice
contestatorului răspunsul definitiv în termenul prevăzut de art. 5 din Legea
nr. 29/1990.
Art.9 Contestaţiile la rezultatul concursului sunt soluţionate de o
comisie, formată din profesori universitari şi un reprezentant al Ministerului
Afacerilor Externe, a cărei componenţă nominală este stabilită prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării.
Art. 10 Institutul Limbii Române aduce la cunoştinţă candidaţilor, în
scris, prevederile legislaţiei interne referitoare la asigurările sociale şi de
sănătate şi asigură respectarea prevederilor art. 18 din Codul muncii.
Art.11 (1) Mandatul lectorilor români angajaţi în străinătate este de
trei ani; după trei ani, la cererea partenerului străin, perioada poate fi extinsă
la alţi trei ani cu condiţia respectării prevederilor art. 6 lit.g din prezentul
ordin.
(2) Limita unui mandat, incluzând perioada de prelungire,
pentru lectorii români în străinătate este de maxim şase ani.
Art.12 La încetarea mandatului lectorii de limba română în străinătate
sunt obligaţi să se prezinte în ţară la postul care le-a fost păstrat pe perioada
petrecută în străinătate.

