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CABINET MINISTRU 

 

ORDIN 

privind modificarea și completarea anexei la  

Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice  
nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licență, de master şi de doctorat 

 

În conformitate cu prevederile art. 205 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, 

în temeiul art. 8 din Ordonanță de Urgență nr. 68/2019 din 6 noiembrie 2019 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum și art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind 
organizarea şi funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin: 

ART. I  

Art. 5, alin 4 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. 6.102/2016 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare 
de licență, de master şi de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 1.071 din 30 decembrie 2016 se modifică după cum urmează: 

„Instituțiile de învățământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de 
certificare a competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în 
limba română şi care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de 
învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Prin excepție pentru elevii 
care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor 
lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.” 

ART. II  

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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