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METODOLOGIA DE OBŢINERE A CERTIFICATULUI DE 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU LIMBA ENGLEZĂ/FRANCEZĂ 
 

 

I. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare a competenţei în 
limbi moderne (engleză/franceză) (CACLM) 

1. Comisia de atestare a competenţei în limbi moderne 
(engleză/franceză) (CACLM) funcţionează în concordanţă cu  

a. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;  
b. Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;  
c. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 
2. CACLM este formată din patru cadre didactice de la Departamentul de 

limbi şi literaturi străine (pentru limba engleză, respectiv franceză) şi 
își desfășoară activitatea pe o perioadă doi ani. 

3. Componenţa comisiei este stabilită la nivelul DLLS şi este aprobată ȋn 
Consiliul Facultăţii. 

4. În cazul în care unul sau mai mulți membri nu-și mai pot exercita 

atribuțiunile în cadrul comisiei, aceasta se va completa conform 
procedurii de la pct. 2 de mai sus. 

5. Comisia se întruneşte conform calendarului stabilit (Anexa 1) doar 
dacă există înscrişi.  

6. Testarea cunoștințelor de limba engleză/franceză se realizează de două 
ori pe lună  (cu excepția lunii august), la  Facultatea de Litere, conform 
graficului stabilit pentru fiecare an universitar (Anexa 1). 

7. Se pot efectua testări în regim de urgență (în afara celor planificate) în 
condițiile achitării unei taxe suplimentare (vezi Anexa 2), la date 
stabilite de comun acord între solicitant și membrii comisiei, ȋn cazuri 

excepționale, cum ar fi:  
a. termene-limită până la care solicitanții trebuie să completeze 

dosare de concurs pentru posturi la care se solicită dovada 

deținerii unui certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă 
de circulaţie internațională;  

b. termene-limită foarte apropiate pentru completarea unor dosare 
pentru înscrierea la burse sau doctorate;  

c. termene-limită foarte apropiate la care solicitanţii trebuie să 
prezinte la locurile lor de muncă certificatele de competenţă 
lingvistică pentru limba engleză/franceză.  

d. alte situaţii deplin justificate. 
8. CACLM poate oferi, contra cost, testări de probă cu materiale 

asemănătoare celor folosite de comisie la testarea reală. Taxele pentru 
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aceste testări de probă sunt stabilite şi aprobate de structurile de 
conducere ale Facultăţii de Litere. 

 
II. Condiţii de ȋnscriere la testele de evaluare în vederea obținerii 

certificatului de competență în limba engleză/franceză 
1. Persoanele care doresc să susțină testul de evaluare a cunoștințelor de 

limbă engleză/franceză în vederea obținerii unui certificat de 

competență vor completa o cerere-tip (Anexa 3) pe care o vor depune, 
împreună cu chitanța ce reprezintă dovada achitării taxei de înscriere 
(conform Anexei 2), la secretariatul Facultăţii de Litere a Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, cu cel puţin o săptămână înainte de 
data stabilită pentru testare. 

2. Cuantumul taxelor este stabilit şi aprobat anual de către Senatul 
Universităţii.  

3. Taxa nu se restituie decât ȋn condițiile în care solicitantul își retrage 
cererea de examinare. În cazul în care un solicitant susține testul de 
evaluare şi nu obține nivelul dorit, taxa nu se restituie.  

 
III. Evaluarea şi certificarea competenţelor 

1. Evaluarea constă întru-un test scris urmat de un interviu. 

Testul scris, cu durata de o oră,  conține exerciţii ce vizează 
următoarele competenţe: 

1. Listening comprehension / Compréhension orale 
2. Reading / Compréhension écrite 
3. Grammar / Grammaire 
4. Vocabulary / Vocabulaire 
5. Writing / Rédaction (redactea unui text: e-mail, scrisoare, eseu 

etc.) 
Interviul, care vizează competenţa Speaking / Conversation, constă 
într-un dialog, cu durata de 5 minute, între persoana  evaluată şi 

membrii comisiei, pe teme generale de conversaţie.     
2. Competenţele, descriptorii şi nivelurile de cunoaştere a limbii 

engleze/franceze folosite pentru a stabili competenţele lingvistice ale 
candidatului sunt în concordanţă cu normele stabilite de Consiliul 
Europei (Portofoliul European al limbilor) prin Cadrul European 

Comun de Referință pentru Limbi (CECRL)1.  
3. Niveluri de competenţă2:  

 A1: ȋncepător 

 A2: elementar 

 B1: intermediar 

 B2: intermediar avansat/superior 

 C1: avansat 

 C2: excelent   
IV. Recunoaşterea competenţelor lingvistice în vederea eliberării 
Certificatului lingvistic pentru înscrierea la examenul de 
licenţă/diplomă/masterat se face în următoarele condiţii:  

1. Candidaţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău care au avut în 
planul de învăţământ, timp de 4 semestre, ca disciplină obligatorie sau 

                                                 
1 Cadrul European Comun de Referință pentru Limbile Străine: http://www.isjcta.ro/wp-

content/uploads/2013/06/Cadrul-European-Comun-de-Referinta-pentru-limbi.pdf).  
2 Niveluri europene ale limbilor – Grila de auto-evaluare: http://www.europass-
ro.ro/fisiere/niveluri_europene_ale_limbilor%E2%80%93grila_de_auto-evaluare.pdf 
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facultativă una dintre limbile străine pentru care se acordă certificare, 
şi au note de promovare în conformitate, vor primi certificatul de 
competenţă lingvistică pe baza acestor note făcându-se echivalarea 
notelor prin avizarea de către directorul de departament al 
Departamentului de limbi şi literaturi străine. Facultăţile din cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vor transmite în acest sens 
Secretariatului Facultăţii de Litere tabele nominale, întocmite de 
secretariate acelor Facultăţi, pe baza registrului matricol, purtând 
semnătura secretarului de Facultate şi a decanului.  

2. În cazul în care solicitările de echivalare vin din partea candidatului în 
nume propriu, întreaga comisie avizează echivalarea. 

3. Candidaţii care au efectuat stagii de studiu sau formare de minimum 6 
luni într-o instituţie din Uniunea Europeană în perioada studiilor de 
licenţă, dovedite prin documente oficiale, beneficiază de recunoaşterea 
competenţei lingvistice şi eliberarea Certificatului lingvistic pentru 
înscrierea la examenul de licenţă/diplomă/masterat/angajare;  

4. Candidaţii care au absolvit un program de studiu de licenţă din 

domeniul Filologie, având ca specializare limbile engleză şi/ sau 
franceză beneficiază de Certificatul lingvistic pentru înscrierea la 
examenul de licenţă/ diplomă, prin echivalare.  

5. Se echivalează următoarele certificate internaţionale de competenţă 
lingvistică: - Limba engleză: TOEFL, Cambridge Advanced sau 
Proficiency, IELTS, TOEIC, BEC, FCE; Limba franceză: DALF, DFP, 
DHEF, DS, DL, CFP, CCIP.  

 
V. Eliberarea certificatelor şi valabilitatea lor 

1. Certificatul eliberat ȋn urma susţinerii testului în vederea acordării 
certificatului lingvistic poate servi la: 

a. admiterea la programe de master în limbi străine şi înscrierea la 
examenul de licenţă/disertaţie;  

b. admiterea la doctorat;  

c. competiția pentru o bursă în țară sau străinătate;  
d. promovare profesională;  
e. deplasări în străinătate (program mobilităţi etc.). 
f. înscrierea la concursuri de ocupare a unor posturi vacante, etc. 

2. Certificatul este semnat de către membrii comisiei, vizat de către 
directorul DLLS şi aprobat de către decanul Facultăţii de Litere. 

3. Certificatul se eliberează ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii testului şi este valabil 2 ani de la data emiterii.  

4. Pentru eliberarea unui nou certificat procedura este aceeaşi. 

 
VI. Standarde de calitate  
Comisia de examinare impune exigenţă în cunoaşterea unei limbi străine 

pentru asigurarea nivelurilor prevăzute în standardele minime de calitate, ȋn 
funcție de punctajele obținute pentru fiecare dintre aptitudinile evaluate.  

 minimum 5 puncte (echivalent A1); 

 minimum 10 puncte (echivalent A2); 

 minimum 15 puncte (echivalent B1); 

 minimum 20 puncte (echivalent B2); 

 minimum 25 puncte (echivalent C1); 

 max. 30 puncte (echivalent C2 din Cadrul European comun de 
referinţă). 

 



Anexa 1 

 
Calendarul desfăşurării examenului pentru acordarea  

certificatelor de competenţă lingvistică în limbă străină  
2021–2022 

 
 
Semestrul I al anului universitar 2021–2022 
 

 08 septembrie 2021 

 22 septembrie 2021   

 06 octombrie 2021    

 20 octombrie 2021   

 03 noiembrie 2021   

 17 noiembrie 2021 

 08 decembrie 2021  

 
Semestrul al II-lea al anului universitar 2021–2022 
 

 12 ianuarie 2022 

 26 ianuarie 2022 

 09 februarie 2022 

 02 martie 2022 

 16 martie 2022 

 30 martie 2022 

 13 aprilie 2022 

 27 aprilie 2022 

 11 mai 2022 

 25 mai 2022 

 08 iunie 2022 

 22 iunie 2022 

 13 iulie 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
Anexa 2 
Taxele aplicabile pentru anul univ. 2021-2022:   
 
1. Certificat de competenţă lingvistică (engleză, franceză și, pentru cetățenii 
UE, limba română)  
a. pentru persoanele din afara Universităţii .............................. 250 lei 
b. pentru studenţii Universităţii................................................. 75 lei 
c. pentru angajaţii Universităţii................................................. 100 lei 
d. pentru absolvenţii proprii (fără doctorat) ............................... 100 lei 
e. pentru studii de doctorat ....................................................... 60 lei 
 

Eliberare certificat ȋn regim de urgenţă....................................... 50 lei 
Susţinere testare de competenţă lingvistică  ȋn sesiune specială 
............................................................................................... 100 lei 
Testare de probă pentru certificarea competenţelor lingvistice…. 50 lei 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Anexa 3 – Cerere tip de înscriere la testarea pentru obţinerea 
certificatului de competenţă lingvistică/de echivalare a 
rezultatelor 

 
 

 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
Facultatea de Litere 
 
Nr. de înregistrare …………………….. 

 
 
 

Doamnă Decan, 
 
 

Subsemnatul (a), ____________________________________________, 
născut(ă) la data de_____________________, CNP___________________________, vă 

rog prin prezenta să-mi aprobaţi cererea de ȋnscriere la examenul pentru 
obţinerea certificatului privind gradul de cunoaştere a limbii 
engleze/franceze/de echivalare în sesiunea……………... 

Menţionez că doresc susţinerea testării pentru certificarea nivelului 
minim următor (bifaţi căsuţa corespunzătoare nivelului): A1, A2 , B1 , 

B2 , C1 , C2. 
Certificatul ȋmi serveşte la: 

 admiterea la un program de master în limbi străine;  
 înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie;  
 admiterea la doctorat;  
 competiţia pentru o bursă în ţară sau străinătate;  
 promovare profesională;  
 deplasare în străinătate (program mobilităţi etc.). 
 ȋnscrierea la un concurs de ocupare a unui post vacant; 
 angajare; 
 altele: ____________________________________________ . 
 

Anexez acestei cereri (după caz):  
- acte personale (buletin/carte identitate sau paşaport); 
- diploma de la examenul cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 
competenţelor lingvistice în limbi străine; 
- chitanţa prin care se face dovada achitării taxei la casieria Universităţii în 
cuantumul stabilit de către conducerea Universităţii pentru examinare în 
vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică. 

 
Telefon: ___________________ 
 
E-mail: ____________________ 
 
 
Data                                                                           Semnătura 

 


