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Ordin pentru modificarea 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.542 din 24 iunie 2020                                Sursa Act:Monitorul 

Oficial 
  

ORDIN Nr. 4.544 

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

desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini 
  
  

   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 educatiei, aprobata cu modificari 

prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii 

Guvernului nr. 34/1999 privind infiintarea Institutului Limbii Romane, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

   in conformitate cu prevederile Ordinului 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 si cu prevederile Ordinului 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, cu modificarile 

ulterioare, 

   in baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind 

organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 
  
   ministrul educatiei si cercetarii 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, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum 

urmeaza: 

   1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 

   “Art. 3. - (1) Examenul de finalizare a anului pregatitor se organizeaza de catre 

institutiile de invatamant superior, in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat 

de senatul institutiei organizatoare.” 

   2. La articolul 3, alineatul (2) se abroga. 

   3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins: 

   “Art. 5. - Cetatenii straini care au dobandit competente de limba romana in contexte 

nonformale sau informale pot obtine certificarea acestor competente printr-o evaluare 

in vederea obtinerii atestatului de competenta lingvistica (nivel minim B1). Evaluarea 

si atestarea se pot organiza, in baza unor proceduri transparente, inclusiv in mediul 

online, de catre institutiile de invatamant superior acreditate din tara care 

organizeaza anul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini sau in 

strainatate, prin lectoratele de limba romana ale Institutului Limbii Romane sau prin 

Institutul Cultural Roman.” 

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

Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 
  
   Bucuresti, 16 iunie 2020. 

   Nr. 4.544.  
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