
ORDIN nr. 3873 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi
desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini
În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la
studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 şi cu Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri
fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de
învăţământ superior de stat acreditate,
având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 3 şi ale art. 192 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.
34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 lit. c) şi j) din
Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului
pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie
2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Începând cu anul universitar 2018-2019, anul pregătitor de limba română pentru candidaţii care doresc să se înscrie la
programe de studii în limba română în învăţământul universitar sau postuniversitar se organizează şi funcţionează în
instituţiile de învăţământ superior acreditate, în urma evaluării în vederea acreditării anului pregătitor de limba română,
realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în baza metodologiei-cadru
proprii."
2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Instituţiile de învăţământ superior organizatoare, în anul universitar 2017-2018, a anului pregătitor de limba
română, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Instituţiile de învăţământ superior care nu figurează în anexă şi doresc să organizeze an pregătitor de limba
română vor putea derula acest program numai după acreditarea acestora de către ARACIS."
3. După articolul 8 se introduce anexa având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,
Pavel Năstase

ANEXĂ: LISTA instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor de limbă
română
(- Anexa la Ordinul nr. 6.156/2016)
1. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
2. Universitatea din Bucureşti
3. Academia de Studii Economice din Bucureşti
4. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
5. Universitatea din Bacău
6. Universitatea "Transilvania" din Braşov
7. Universitatea Tehnică din C luj-Napoca
8. Universitatea "Babeş-Bolyai" din C luj-Napoca
9. Universitatea "Ovidius" din Constanţa
10. Universitatea din C raiova
11. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
12. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
13. Universitatea din Oradea
14. Universitatea din Piteşti
15. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
16. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
17. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
18. Universitatea "Valahia" din Târgovişte
19. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
20. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
21. Universitatea de Vest din Timişoara

2. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR
22. Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
23. Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
24. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
25. Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

3. NOTĂ:
Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi
nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/ISMB.
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