R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaŃiei
şi cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor de lectori romani în străinătate, cu completările
ulterioare
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999
privind înfiinŃarea Institutului Limbii Romane, cu modificările şi
completările ulterioare,
în
temeiul
Hotărârii
Guvernului
nr.
366/2007
privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi
Tineretului, ministrul educaŃiei, cercetării şi tineretului emite
prezentul ordin.
ART. I
Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 4.547/2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori romani în
străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 820 din 6 septembrie 2004, cu completările ulterioare, se
modifica şi se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifica şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 3. - La concursul pentru ocuparea posturilor de lectori
romani în străinătate pot participa cadre didactice titulare ale
unei facultăŃi acreditate şi/sau cercetători ştiinŃifici cu
experienta în predarea limbii romane în învăŃământul universitar."
2. La anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), după litera h)
se introduce o noua litera, litera i), cu următorul cuprins:
"i) alte cerinŃe specificate de partenerul străin."
3. La anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (1) se
introduc doua noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul
cuprins:
"(2) Comisia se reuneste în termen de cel mult 15 zile de la
data limita pentru depunerea dosarelor.
(3) Hotărârile comisiei se adopta cu votul majorităŃii
membrilor prezenŃi. Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor
şi punctarea candidaŃilor este de 2/3 din totalul membrilor (cel
puŃin 4 membri din numărul total)."
4. În anexa nr. 2, la articolul 3, litera d) se modifica şi va
avea următorul cuprins:
"d) 3 inspectori şcolari;".

5. În anexa nr. 2, la articolul 3, litera e) se abroga.
6. În anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 4 se modifica
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Comisia analizează dosarele candidaŃilor şi
selecteaza primele 3 candidaturi, în ordinea punctajului acordat,
Ńinând cont de următoarele cerinŃe care trebuie îndeplinite."
7. În anexa nr. 2, la articolul 4, litera g) se modifica şi va
avea următorul cuprins:
"g) aprobarea unităŃii de învăŃământ şi a inspectoratului
şcolar teritorial, cu menŃiunea rezervarii postului pe intreaga
durata a desfăşurării activităŃii în străinătate, pana la
împlinirea vârstei standard de pensionare;".
8. În anexa nr. 2, după alineatul (1) al articolului 4 se
introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Criteriile de punctare a candidaŃilor se stabilesc de
către comisia de evaluare în prima şedinŃa de întrunire."
ART. II
Institutul Limbii Romane va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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