
ORDIN nr. 5.116 din 25 august 2008 

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi 

tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de 

cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008  

Data intrarii in vigoare : 9 septembrie 2008 

 

 

 

    Având în vedere dispoziţiile art. 3 lit. c) din Hotărârea 

Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea 

taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către 

Institutul Limbii Române şi al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării 

şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul 

ordin. 

 

    ART. I 

    Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare a cursurilor de limba 

română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 

3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor 

de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română 

şi a Programei analitice, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 128 din 19 februarie 2008, se modifică şi se înlocuieşte 

cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. II 

    Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

                            p. Ministrul educaţiei, 

                           cercetării şi tineretului, 

                              Zvetlana Preoteasa, 

                                secretar de stat 

 

    Bucureşti, 25 august 2008. 

    Nr. 5.116. 

 

 

    ANEXĂ 

    ------ 

(Anexa nr. 4 la regulament) 

--------------------------- 



 

*T* 

 

         ROMÂNIA 

   MINISTERUL EDUCAŢIEI, 

 CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

                                    M                [STEMA] 

  Institutul Limbii Române          I 

                                    N 

                                    I 

                                    S 

  Seria      Nr.                    T      Seria     Nr. 

                                    E 

                                    R 

     ATESTAT DE COMPETENŢĂ          U                     ROMÂNIA 

  LINGVISTICĂ A CUNOŞTINŢELOR       L       MINISTERUL EDUCAŢIEI, 

CERCETĂRII 

       DE LIMBA ROMÂNĂ                              ŞI TINERETULUI 

                                    E 

                                    D          INSTITUTUL LIMBII 

ROMÂNE 

                                    U T 

 Domnul/doamna ............         C I   ATESTAT DE COMPETENŢĂ 

LINGVISTICĂ 

 ...........................        A N    A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA 

ROMÂNĂ 

 născut....în anul ... luna..       Ţ E 

 ziua.... în localitatea.....       I R 

 ţara .......................       E E 

 a susţinut testul de evaluare      I,T 

 a cunoştinţelor de limba             U   Domnul/doamna 

................... 

 română pentru nivelul ......       C L   

................................. 

 şi a obţinut media finală .....    E U   născut ..... în anul ... 

luna.... 

                                    R I   ziua .... în localitatea 

........ 

   DIRECTOR,                        C     ţara 

............................ 

   L.S.                             E     a susţinut testul de 

evaluare a 

                                    T     cunoştinţelor de limba 

română 

   SECRETAR,                        Ă     pentru nivelul 

.................. 

   L.S.                             R     şi a obţinut media finală 

..... 

                                    I 

                                    I 

 Semnătura titularului....... 

 Nr. .... din ......*1)             Ş      DIRECTOR, 



                                    I      L.S.                 

SECRETAR, 

 Matca A. Rămâne în cotorul 

 carnetului. 

-------- 

 *1) Se trec numărul curent şi data 

  din registrul de evidenţă şi 

  eliberare a actelor de studii 

*ST* 

 

    Rezultatele evaluării cunoştinţelor de Limba română 

*T* 

┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ 

│                                                 │                │ 

│ Abilităţi lingvistice testate                   │   Note         │ 

│                                                 │                │ 

├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│ Înţelegerea textului scris/Comprehensiune de    │                │ 

│ lectură şi competenţă gramaticală               │                │ 

├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│ Înţelegerea şi exprimarea orală/Discuţii pe     │                │ 

│ marginea unui text audiat                       │                │ 

├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 

│ Exprimarea scrisă/Elaborarea unui text pe o     │                │ 

│ temă dată                                       │                │ 

└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ 

*ST* 

 


