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ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 

3873/2017 
Vigoare 

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Domenii: Invatamint 
M.O. 547/2017 

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 

6.156/2016 privind organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini 

M.Of.Nr.547 din 11 iulie 2017                                    

  

  
  

ORDIN Nr.3873 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei 
 nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.156/2016 privind organizarea  

si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini 

  

  
   In conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.473/2017 privind 
aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini 

incepand cu anul scolar/universitar 2017-2018 si cu Ordinul ministrului educatiei 

nationale nr. 3.236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si 

scolarizare a cetatenilor straini pe locuri fara plata taxelor de scolarizare si cu 

bursa si pe locuri fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa, in institutiile 

de invatamant superior de stat acreditate, 

   avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   in baza prevederilor art. 3 si ale art. 192 alin. (2) din Legea educatiei nationale 

nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie, aprobata cu modificari 
prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii 

Guvernului nr. 34/1999 privind infiintarea Institutului Limbii Romane, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si ale art. 4 lit. c) si j) din Hotararea Guvernului nr. 

26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, 
  
   ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. 

  
   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 

6.156/2016 privind organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru 

cetatenii straini, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 

ianuarie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 1. - Incepand cu anul universitar 2018-2019, anul pregatitor de limba romana 

pentru candidatii care doresc sa se inscrie la programe de studii in limba romana in 

invatamantul universitar sau postuniversitar se organizeaza si functioneaza in 

institutiile de invatamant superior acreditate, in urma evaluarii in vederea 

acreditarii anului pregatitor de limba romana, realizate de Agentia Romana de Asigurare 

a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), in baza metodologiei-cadru proprii. 

   2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   Art. 4. - (1) Institutiile de invatamant superior organizatoare, in anul universitar 

2017-2018, a anului pregatitor de limba romana, sunt cuprinse in anexa care face parte 

integranta din prezentul ordin. 

   (2) Institutiile de invatamant superior care nu figureaza in anexa si doresc sa 

organizeze an pregatitor de limba romana vor putea derula acest program numai dupa 

acreditarea acestora de catre ARACIS. 

   3. Dupa articolul 8 se introduce anexa avand cuprinsul prevazut in anexa care face 

parte integranta din prezentul ordin. 

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

Pavel Nastase 

  
   Bucuresti, 5 mai 2017. 

   Nr. 3.873. 

  
ANEXA 

(Anexa la Ordinul nr. 6.156/2016) 

  
LISTA 

institutiilor de invatamant superior  
care organizeaza anul pregatitor de limba romana 

  

  

  
   INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DE STAT 

 

1. Universitatea „Politehnica“ din Bucuresti 
2. Universitatea din Bucuresti 
3. Academia de Studii Economice din Bucuresti 
4. Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia 
5. Universitatea din Bacau 
6. Universitatea „Transilvania“ din Brasov 
7. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 
8. Universitatea „Babes-Bolyai“ din Cluj-Napoca 
9. Universitatea „Ovidius“ din Constanta 
10. Universitatea din Craiova 
11. Universitatea „Dunarea de Jos“ din Galati 

 
12. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi 
13. Universitatea din Oradea 
14. Universitatea din Pitesti 
15. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti 
16. Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu 
17. Universitatea „Stefan cel Mare“ din Suceava 
18. Universitatea „Valahia“ din Targoviste 
19. Universitatea „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu 
20. Universitatea „Petru Maior“ din Targu Mures 
21. Universitatea de Vest din Timisoara 

 
   INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR PARTICULAR 

 

 
22. Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Bucuresti 
23. Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucuresti 

 
24. Universitatea Romano-Americana din Bucuresti 
25. Universitatea „Spiru Haret“ din Bucuresti 

  

  
   NOTA: 

   Pentru invatamantul preuniversitar, scolile in care se organizeaza cursul pregatitor 

pentru invatarea limbii romane vor fi nominalizate de inspectoratele scolare 

judetene/ISMB. 

 

 
 


