
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

Ordinul 6002 din 24 noiembrie 2009

pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea
cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii
Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii
nr. 5.351/2009

In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie
romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene,

avand in vedere Memorandumul privind implementarea cursului de limba, cultura si civilizatie
romaneasca (LCCR)/limba si cultura de origine (LCO) in Belgia, in anul scolar 2009-2010, in baza Cartei
de Parteneriat,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Inovarii,

ministrul educatiei, cercetarii si inovarii, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. I. - Metodologia Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de
Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si
instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.351/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 2 octombrie 2009, se completeaza dupa cum
urmeaza:

-La punctul III "Procedura privind selectia si repartizarea personalului implicat in predarea cursului de
Limba, cultura si civilizatie romaneasca (curs LCCR)", dupa subpunctul 2 se introduce un nou subpunct,
subpunctul 3, cu urmatorul cuprins:

"3. Selectia prin concurs de dosare a personalului care va preda cursul LCCR in anul scolar 2009-2010,
in Belgia - Comunitatea franceza

Pentru ocuparea orelor vacante din Belgia - Comunitatea franceza, in urma repartizarii personalului
selectionat pe principiul continuitatii, se organizeaza la sediul Institutului Limbii Romane, conform
calendarului afisat, selectie prin concurs de dosare.

Inscrierea la concurs se face prin depunerea unui dosar care contine urmatoarele documente:
- lista documentelor cuprinse in dosar;
- formularul de inscriere completat;
- curriculum vitae in format european;
- atestat de cunoastere a limbii franceze;
- cartea de rezidenta sau permisul de sedere in tara pentru care aplica candidatul, valabil pe intregul an

scolar, in copie;
- cazier judiciar;
- copii legalizate de pe urmatoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de absolvire,

diploma de licenta, foaia matricola pentru studiile universitare, dovada de absolvire a modulului
psihopedagogic sau a disciplinelor corespunzatoare acestuia;

- copie de pe atestatul de grad didactic (daca este cazul);
- certificat medical cu mentiunea «apt de munca»;
- un proiect didactic cu tema «Promovarea Limbii, culturii si civilizatiei romanesti in tari ale Uniunii

Europene» sau un proiect de deschidere interculturala pentru unitati scolare din Belgia - Comunitatea
franceza.

NOTA:
Cazierul judiciar se va depune doar in cazul in care candidatul este admis, in termen de 30 de zile de la

data sedintei publice de repartizare.
Toate documentele enumerate sunt obligatorii. Sunt evaluate doar dosarele complete si depuse in

termenele stabilite prin calendarul afisat pe pagina web a Institutului Limbii Romane.
3.1. Evaluarea dosarului
Evaluarea dosarului consta in acordarea unui punctaj de catre Comisia de selectie. Punctajul maxim este

de 100 de puncte, distribuite astfel:
a) acte de studii:
- diploma de licenta in domeniul stiintelor umaniste - 20 de puncte;
- diploma de absolvire a colegiului de institutori si invatatori - 10 puncte;



- diploma de liceu pedagogic, cu specializarea invatator - 8 puncte.
Se puncteaza numai diploma cu punctajul cel mai mare;
b) grade didactice:
- gradul didactic 1 - 10 puncte;
- gradul didactic 2 - 8 puncte;
- gradul didactic definitiv - 6 puncte.
Se puncteaza numai gradul didactic cel mai mare;
c) dovada de absolvire a modulului psihopedagogic sau a disciplinelor corespunzatoare acestuia (foaie

matricola sau atestat) - 20 de puncte;
d) atestat de cunoastere a limbii franceze - 10 puncte;
e) prezentarea unui proiect didactic cu tema «Promovarea Limbii, culturii si civilizatiei romanesti in tari

ale Uniunii Europene» sau a unui proiect de deschidere interculturala pentru unitati scolare din Belgia -
Comunitatea franceza (maximum doua pagini) - 40 de puncte.

Rezultatele evaluarii dosarului se afiseaza la sediul Institutului Limbii Romane.
Se considera admis candidatul care are dosarul complet si a obtinut punctajul cel mai mare.
3.2. Repartizarea personalului admis in urma concursului
Repartizarea orelor de Limba, cultura si civilizatie romaneasca se face in sedinta publica, in conformitate

cu oferta educationala, pentru orele ramase vacante dupa repartizarea candidatilor declarati admisi pe
principiul continuitatii, in ordine descrescatoare a punctajului obtinut la concursul de dosare."

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii, interimar,
Catalin Ovidiu Baba,
secretar de stat

Bucuresti, 24 noiembrie 2009.
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