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O R D I N 

privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de inițiere în limba română, respectiv la 

sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care au dobândit un 

drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului 

Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene 

 
Având în vedere: 

- prevederile art. 35 (^1) alin. (1) și art. 35 (^2) alin. (4), alin. (5) și alin. (6)  din Ordonanța Guvernului nr. 

44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională în România, precum și a 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației 

Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art. 39, alin. (5)  din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind 

integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a 

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației 

Elvețiene, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2020, 

- prevederile art. 10 alin. (1), alin. (6), alin. (7) și prevederile art. 18 alin. (1) alin. (3) și alin. (4)  din Ordinul ministrului 

educației nr. 6129/24.10.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere 

în limba română şi a procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de 

iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de 

şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic 

European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, 

- Referatul de aprobare nr. 2737/24.11.2022 pentru aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de inițiere în 

limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care 

au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale 

Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, 

- în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1  - (1) Se aprobă cuantumul taxei privind participarea la cursul de inițiere în limba română, respectiv la sesiunea 

de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care au dobândit un drept de şedere în 

România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi 

cetăţenii Confederaţiei Elveţiene. 

(2) Cuantumul taxei pentru străinii care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor 

membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, care participă 

la cursul de inițiere în limba română și la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română, este în 

valoare de 4000 lei.  

(3) Cuantumul taxei pentru străinii care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor 

membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, care participă 

doar la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română, este în valoare de 400 lei.   

Art. 2 -  Direcția Generală Învățământ Preuniversitar și Direcția Generală  Management, Resurse Umane și Rețea 

Școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/ inspectoratul școlar al municipiului 

București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului  ordin. 

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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