
ORDIN nr. 3152 din 5 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a
cursurilor de limba română și atestare a nivelului de cunoștințe de limba română și a
Programei analitice
Având în vedere dispozițiile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii
Române, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română
de către Institutul Limbii Române și al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare a cursurilor de limba română și atestare a nivelului de cunoștințe de limba
română, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, și Programa analitică, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 2
Institutul Limbii Române asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

ANEXA nr. 1:
REGULAMENT de organizare a cursurilor de limba română și atestare a nivelului de cunoștințe de limba română.
ANEXA nr. 2:
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE
PROGRAMĂ ANALITICĂ
Denumirea: Limba română pentru străini-Nivel A
Număr de ore: 56
Tip: modul
OBIECTIVE
La sfârșit cursanții trebuie:
- să înțeleagă limba română;
- să cunoască principalele expresii uzuale;
- să formuleze propoziții și fraze corecte;
- să înceapă să cunoască, prin comparație cu limbile lor, gramatica limbii române (noțiunile predate în timpul cursului),
CONȚINUTUL CURSULUI:
Lecția 1: Expresii uzuale 8 ore (2 ore x 4 zile)
- Cum salutăm?
- Cum cerem ceva?
- Cum mulțumim?
- Cum întrebăm ceva?
- La cafenea
- Citirea cifrelor
- Informații la telefon
- Cum cerem scuze?
Gramatică: noțiuni despre substantiv, articol, numeral (analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri).
Lecția 2: Expresii uzuale 6 ore (2 ore x 3 zile)
- Cine sunteți dumneavoastră?
- Ce sunteți?
- De unde sunteți? Ce sunteți?
Gramatică: noțiuni despre verbul "a fi", noțiuni despre articularea substantivelor care arată originea (respectiv masculin
și feminin).
Analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri.
Lecția 3: Expresii uzuale: 8 ore (2 ore x 4 zile)
- Cât este ceasul?
- Ce dată este astăzi?
- Lunile anului și anotimpurile
- Săptămâna - zilele săptămânii
- Ce zi este astăzi?
- Un bilet, vă rog !
- La biroul de schimb
- Probleme scurte de matematică
- Formularea unor întrebări și răspunsuri
Gramatică: din nou despre substantiv, articol hotărât, articol nehotărât, numeral, ortografierea unor cuvinte: "într-un",
"într-o" etc.
Analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri.
Lecția 4: Expresii uzuale 6 ore (2 ore x 3 zile)
- Unde mergem?
- Unde este..... ?
- Unde locuiți?
- De unde veniți?
- Unde este cheia?
- Spuneți-mi, vă rog, unde este poșta? Pe ce stradă?
- La vamă
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Gramatică:
- regula prepoziție + substantiv nearticulat; prepoziție + substantiv cu articol hotărât;
- verbul "a avea" (conjugat la formele pozitivă și negativă + formele elidate);
- articolul nehotărât, numeralul, pronumele "un" ("o"), "unu" ("o"), "unul" ("una").
Analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri.
Lecția 5: Expresii uzuale: 6 ore (2 ore x 3 zile)
- La hotel
- Aveți camere libere?
- Dați-mi o cameră, vă rog!
- Ai multe dicționare
- Aveți puțin timp? Puțin loc?
- Citire de text
- Completați textul
- Citiți proverbele
Gramatica: pluralul substantivelor masculine, pluralul substantivelor neutre, adjective cu patru forme
Analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri.
Lecția 6: Expresii uzuale: 8 ore (2 ore x 4 zile)
- Ce facem la restaurant?
- Ce spunem la restaurant?
Gramatica:
- verbul - conjugarea la indicativ prezent, verbele terminate în "a", în "e", în "i";
- exerciții de citire;
- exerciții de conjugare;
- terminația "i" și alternanțele consonantice;
- alternanțele vocalice;
- verbele neregulate.
Lecția 7: Expresii uzuale: 6 ore (2 ore x 3 zile)
- Îți place sau nu-ți place?
- Mâncați acasă sau în oraș?
Gramatica:
- articolul hotărât;
- conjugarea verbului "a da", "a plăcea" (forma afirmativă și negativă);
- comparația adjectivelor;
- exerciții de citit, de completat text.
Analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri.
Lecția 8: Expresii uzuale: 6 ore (2 ore x 3 zile)
- Mi-e foame!
- Mi-e cald!
- Mi-e somn!
- Mi-e frig!
- Mi-e sete!
Gramatica:
- verbul - modul conjunctiv, modul optativ, modul imperativ;
- modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu, supin, participiu;
- modul participiu - adjectiv (conversiunea);
- sinonime;
- antonime;
- paronime.
Analiză morfologică și sintactică pe text, traduceri.
Lecția 9: Testul de control - 2 ore
Total nivel A1: 56 ore

 

27 zile

Pentru nivelul A2 se va efectua, pe parcursul a două ore, o verificare inițială. Nivelul A2 va aprofunda prin exerciții și
analize gramaticale noțiunile însușite în cadrul nivelului A1.
Total nivel A2: 58 ore

 

28 zile

Denumirea: Limba română pentru străini- Nivel B
Nr. ore: 58
Tip: modul
OBIECTIVE
La sfârșit, cursanții trebuie:
- să alcătuiască fără greșeală cele mai importante compuneri cu destinație oficială;
- să cunoască cum să realizeze principalele compuneri pe bază de texte literare;
- să cunoască normele lingvistice privind principalele probleme de ortografie, ortoepie, lexicologie, morfologie și de
sintaxă în exprimarea corectă.
CONȚINUTUL CURSULUI:
1.Noțiuni de stilistică - 18 ore
1.1.Definirea conceptului
1.2.Stilurile limbii
1.2.1.Stilul (limbajul) tehnico-științific
1.2.2.Stilul (limbajul) publicistic
1.2.3.Stilul (limbajul) oficial-administrativ
Compuneri cu destinație oficială
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- cererea
- referatul
- raportul
- darea de seamă
- memoriul de activitate
- procesul-verbal de constatare
- procesul-verbal de consemnare
- procesul-verbal de predare-primire
- procesul-verbal de contravenție
- adeverința
- autobiografia
Compuneri - corespondență
- biletul
- telegrama
- cartea de vizită
- cartea poștală ilustrată
- scrisoarea
1.2.4.Limbajul politic-hortativ - definire și trăsături
1.2.5.Limbajul negocierilor - definire și trăsături
1.2.6.Limbajul juridico-administrativ - definire și trăsături
1.2.7.Limbajul politico-administrativ - definire și trăsături
1.2.8.Limbajul economic-definire și trăsături
2.Lexicologie normativă - 12 ore
2.1.Definirea conceptului
2.2.Probleme privind forma cuvintelor
2.2.1.Probleme privind sensul cuvintelor
2.2.2.Greșeli de semantizare
2.2.3.Pleonasmul
2.2.4.Contradictio in adiecto (nonsensul sau contradicția în termeni)
2.2.5.Dezacordul semantic (incompatibilitatea semantică)
2.2.6.Adecvarea cuvântului la specificul textului
2.2.7.Analiza și construcția (selecția) lexicală
3.Probieme de sintaxă în exprimarea corectă - 15 ore
3.1.Topica
3.1.1.Ordinea părților principale în propoziție
3.1.2.Locul complementului direct și indirect
3.1.3.Locul atributelor față de regentele lor
3.1.4.Ordinea propozițiilor în frază
3.1.5.Funcțiile topicii
3.1.6.Consecințe ale nerespectării topicii
3.1.7.Topica - mijloc de evitare a cacofoniilor
3.2.Acordul gramatical
4.Vorbirea directă - vorbirea indirectă - 10 ore
5.Testul de control - 3 ore
Total nivel B1: 58 ore
Nivelul B2 va aprofunda prin exerciții și analize gramaticale noțiunile însușite în cadrul nivelului B1.
Denumirea: Limba română pentru străini - Nivel C
Tip: modul
OBIECTIVE
La sfârșit, cursanții trebuie:
- să cunoască istoria limbii poporului român;
- să încadreze limba română între limbile romanice;
- să cunoască limba, cultura și civilizația română în context european.
1. Test inițial: 2 ore

2. Limbă, cultură și civilizație română în context european

 

2.1. Cultura getodacilor și romanizarea 8 ore (2x4 zile)

2.2. Formarea limbii și a poporului român 8 ore (2x4 zile)

2.3. Locul limbii române între limbile romanice 8 ore (2x4 zile)

2.4. Trăsăturile specifice ale limbii române în comparație cu alte limbi
romanice

8 ore (2x4 zile)

2.5. Limba română actuală în context european 8 ore (2x4 zile)

2.6. Oameni de cultură și știință în știința și cultura europene 8 ore (2x4 zile)

3. Se fac traduceri, retroversiuni, povestiri, întrebări pe texte date, cuprinzând
fragmente din ziare, reviste, poezii, proză, dramaturgie și cărțile de
specialitatea cursanților

8 ore (2x4 zile)

4. Test final: 2 ore

Total: 58 ore

A1 56 ore
A2 58 ore
B1 58 ore
B2 58 ore
C1 58 ore
C2 58 ore

 Nivelul C2 va aprofunda noțiunile însușite în cadrul nivelului C1, prin traduceri și referate pe tematica cursului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 128 din data de 19 februarie 2008
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