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CABINET MINISTRU 

 

 

 

ORDIN  

privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru 

cetățenii străini 

 

În baza Hotârârii Guvernului nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române; 

În conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 5786/ 23.11.2016 privind aprobarea 

componenței Consiliului de coordonare a activității Institutului Limbii Române;   

În baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Ministrul educației naționale și cercetării științifice 

emite prezentul ordin: 

 

Art.1. Începând cu anul universitar 2017-2018, anul pregătitor de limba română pentru 

cetățenii străini acceptați la studii pe cont propriu valutar cât și pentru bursierii statului român 

se va organiza și va funcționa în instituțiile de învățământ superior acreditate, în urma evaluării 

realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în baza 

Metodologiei-cadru proprii. 

Art.2. Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini este un program de studii cu 

durata de două semestre (60 ECTS), care se finalizează cu un examen de evaluare a 

cunoștințelor de limba română pentru nivelul B1, definit conform Cadrului European Comun 

de referință pentru Învățarea Limbilor. 

Art.3.  

(1) Examenul de finalizare a anului pregătitor se desfășoară în departamentele din instituțiile 

de învățământ superior care au organizat programul de studii și în conformitate cu 

Regulamentul aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice la propunerea 

Institutului Limbii Române, după consultarea cu instituțiile de învățământ superior acreditate. 

(2) Institutul Limbii Române va constitui baza națională de evaluatori prin consultare cu 

instituțiile de învățământ superior acreditate. 

(3) Instituțiile organizatoare de an pregătitor de limba română eliberează candidaților care au 

obținut calificativul „admis” un Certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română și 

un supliment descriptiv, în conformitate cu normele în vigoare.  

Art.4. Direcția Generală Învățământ Superior, Direcția Generală Relații Internaționale și 

Afaceri Europene, Institutul Limbii Române, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare 

a Diplomelor, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și instituțiile 

de învățământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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