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Procedură de acordare a
Certificatelor de competenţă lingvistică
Prezenta metodologie a fost elaborată în baza:
- Legea Educatiei Nationale 1/2011;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Formare și Performanță Muntenia
- Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL)
I. Introducere
Art.1. Certificatul de competenţă lingvistică atestă nivelul de competenţă în limbă străină al unui
candidat în acord cu politica şi standardele lingvistice ale Uniunii Europene conform Cadrului
European Comun de Referinţă pentru Limbi.
Art.2. Certificatul de competenţă lingvistică se emite pentru următoarele scopuri:
- în vederea înscrierii la examenele de licență/diplomă, masterat, doctorat;
- pentru obţinerea de burse de studiu în universităţi din străinătate;
- pentru participarea la stagii de colaborare şi perfecţionare în străinătate;
- pentru promovarea profesională şi pentru dezvoltarea carierei.
Art. 3 Certificatul LOGOS se obține printr-una dintre modalitățile următoare:
1. Testarea competențelor lingvistice;
2. Formarea și testarea competențelor lingvistice;
Art.4 Persoanele care doresc să achiziţioneze competenţe de comunicare într-o limbă străină, vor
parcurge un modul de pregătire în limbă străină. Parcurgerea modulului le va fi atestată, iar în urma
evaluării va fi eliberat certificatului LOGOS cu mențiunea nivelului atins, conform CECRL.

II.

Modalităţi de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică

1. Testarea cunoștințelor
Art.5 Certificatul de competenţă lingvistică LOGOS se obţine în urma testării competenţelor
lingvistice ale candidatului. Examenul de competenţă lingvistică se organizează de către Centrul de
Limbi Străine Logos pentru scopurile mai sus menţionate şi pentru alte scopuri care derivă din
acestea.
Art.6 a. Comisia de examinare este numită de către directorul centrului LOGOS şi este formată din
acesta și 2 cadre didactice de specialitate din cadrul Facultăţii de Litere, membri ai Centrului
LOGOS, care deţin titlul ştiinţific de doctor.
b. Directorul centrului supervizează organizarea și susț inerea examenului de competență
lingvistică.
Art.7 Certificatul de competenţă lingvistică emis de Centrul LOGOS este conform scalei şi
descriptorilor prevăzuţi de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) şi politicii
lingvistice recomandată de Consiliul Europei: A1 (începător), A2 (elementar), B1(prag), B2
(intermediar), C1(avansat), C2 (excelenţă). (Anexă 1)
Art.8 Certificatul de competenţă lingvistică emis de Centrul LOGOS are o valabilitate de 2 ani.

2. Formare și testare a competențelor
A. Înscrierea
Art. 9 a. Înscrierea. Persoanele care doresc să se înscrie la un curs de limbi străine pot veni la sediul
Facultății de Litere la secretariatul decanatului în fiecare zi, în intervalul 10.00-16.00.
b. Acte necesare. Persoanele care doresc să se înscrie la un curs de limbi străine, vor
completa un formular de înscriere, pe care îl vor depune la secretariatul Facultății de Litere. (Anexa
2)
c. După stabilirea grupelor de lucru, cursanții pot achita taxa la casieria rectoratului. Copii
după cartea de identitate și după chitanță vor fi depuse la sediul Centrului de Limbi Străine LOGOS.
B. Testarea
Art. 10 Examenul pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică are o durată de max. 2
ore şi presupune parcurgerea următoarelor probe:
- Înţelegerea unui text scris (parcurgerea textului, desprinderea ideilor principale, deducerea sensului
cuvintelor în context etc.) - 40 min.
- Înţelegere-ascultare (contexte de comunicare orală, sesizarea informaţiilor solicitate, captarea
sensurilor structurilor lingvistice etc.) - 25 min.
- Exprimare scrisă (redactarea unui text conform cerinţelor specifice, respectarea regulilor
gramaticale şi stilistice în exprimarea scrisă, respectarea genurilor şi a funcţiilor comunicative etc.) 45 min.
- Exprimare orală (conversaţie şi exprimare liberă pe teme impuse) - 10 min.
Art.11 Sesiunea de examinare se realizează conform calendarului stabilit şi anunţat la sediul
Centrului de Limbi Străine LOGOS și pe site, cu frecvență săptămânală.
Art.12 Pentru evaluarea competenţelor lingvistice, candidaţii vor consulta tematica anunţată la
sediul Centrului de Limbi Străine LOGOS și pe site şi modelele de teste incluse în manualul
candidatului pentru limba străină respectivă (manual disponibil la sediul Centrului LOGOS).
C. Eliberarea Certificatului LOGOS
Art.13 Certificatul de Competenţă lingvistică emis de Centrul LOGOS este eliberat în termen de
maxim 30 de zile de la data susți nerii examenului de competență. (Anexa 3).
Art.14 Certificatul de competenţă lingvistică emis de Centrul LOGOS se poate elibera şi în regim
de urgenţă, la cerere, după achitarea unei taxe de urgenţă.
Art.15 În cazul pierderii, deteriorării, furtului sau a altor situaţii neprevăzute, se poate solicita
eliberarea unui duplicat, doar în intervalul de 2 ani în care certificatul este valabil.
Art.16 Solicitanţii care fac dovada unui stagiu neîntrerupt în străinătate de cel puţin 6 luni într-o
unitate de învăţământ/ centru de cercetare/ perfecţionare pot obține, la cerere, eliberarea unui
certificat de competenţă lingvistică emis de Centrul LOGOS. Certificarea competenţelor lingvistice
dobândite pe aceste căi se face pe baza documentului doveditor în original şi a 2 copii ale acestuia.

III.

Sistemul de taxe perceput pentru eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică

Art.17 Cuantumul taxelor de formare și testare în vederea obținerii Certificatului de Competenţă
Lingvistică LOGOS se face pe baza fundamentării costurilor, luând în considerare criterii de
rentabilitate. Acestea se discută și se aprobă în consiliul de administrație.

IV.

Modalități de plată

Art.18
Taxele aferente formării și testării pentru obținerea Certificatului de Competență
Lingvistică LOGOS se plătesc la casieria rectoratului Universității din Pitești sau la casieria
Facultății de Litere, cu următoarele mențiuni:
a. Formare: Taxă curs formare LOGOS.
b. Testare: Taxă Certificat Competență Lingvistică LOGOS
V.

Dispoziții finale

Art.19 Modificarea prezentei metodologii este de competenţa Senatului Universităţii din Piteşti.
Art.20 Anexele sunt parte integrantă a prezentei proceduri.
Art.21 Prezenta procedură a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data
de 29.04.2013

Preşedintele Senatului,
Conf.univ.dr.Nicolae BRÎNZEA

ANEXA 1
Scala și descriptorii prevăzuți de
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CERCL)

Nivel Descriere
Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii cotidiene, folosite foarte frecvent, precum şi enunţuri simple care vizează
satisfacerea nevoilor concrete.
A1
Poate să se prezinte şi să prezinte pe cineva, să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii
personale, cum ar fi unde locuieşte, lucruri ce îi aparţin, persoane cunoscute etc.
Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar, clar şi este cooperant.
Poate să înţeleagă fraze şi expresii utilizate frecvent în domenii cunoscute (informaţii elementare personale sau
legate de familie, cumpărături, zone de interes, activitate profesională etc).
Poate să comunice pentru a rezolva probleme simple şi cotidiene, care nu presupun decât un schimb de informaţii
A2
simplu şi direct, referitor la subiecte cunoscute sau uzuale.
Poate să descrie, cu mijloace simple, aspecte din trecutul său şi din mediul său, precum şi chestiuni care au
legătură cu nevoile sale imediate.
Poate să înţeleagă elementele esenţiale şi limbajul standard când se discută pe teme familiare legate de muncă,
şcoală, petrecerea timpului liber.
Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba
B1
respectivă. Poate să se exprime simplu şi coerent pe teme familiare şi din propiile domenii de interes.
Poate să relateze experienţe, evenimente, dorinţe şi aspiraţii şi poate să expună, pe scurt, opinii sau să explice
planurile sale.
Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe, atât pe teme concrete cât şi abstracte, inclusiv subiecte
tehnice când fac parte din propriul domeniu de activitate.
Poate să comunice cu vorbitori nativi cu un anumit grad de fluenţă şi spontaneitate, astfel încât conversaţia să nu
B2
presupună efort pentru niciunul dintre interlocutori.
Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui
subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

C1

C2

Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite.
Poate să se exprime fluent şi spontan fără a fi nevoit, în mod evident, să-şi caute cuvintele.
Poate să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil în viaţa socială, profesională sau academică.
Poate să se exprime pe teme de o anumită complexitate, într-un mod clar, structurat şi detaliat, demonstrând o
utilizare corectă a mijloacelor de organizare, structurare şi coeziune a textului.
Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude.
Poate să reconstituie fapte şi argumente din diverse surse, fie acestea scrise sau orale, rezumându-le în mod
coerent.
Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi cu precizie şi poate să distingă nuanţe de sens fine legate de situaţii
complexe.

ANEXA 2

FORMULAR DE INSCRIERE CURSURI LOGOS
DATE PERSONALE:
Nume: ……………………………………………………………………………………
Prenume: …………………………………………………………………………………
Vârstă: …………………………………………………………………………..……….
Ocupaţie: …………………………………………………………………………..…….
Locul de muncă: ………………………………………………………………………….
Adresă: ……………………………………………………..…………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………….….
E-mail: …………………………………………………………………………………..

OPTIUNI CURS :
Limba : …………………………………………………………………………………
Tipul de curs : □ limbă generală ;

□ limbă profesională ;
□ limbaj de specialitate. Domeniul : ………………………
Opţiune grupă : □ curs individual ; □ 2 persoane ; □ 3-4 persoane ; □ 5-6 persoane ; □ 7-9
persoane ; □ 10-12 persoane.

Str. Gh. Doja, Nr. 41, Pitești

Tel./Fax: 0348 453 300

Cod 110253, jud. Argeș

E-mail: cls.logos@upit.ro

ANEXA 3

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
INSTITUTUL DE FORMARE ŞI PERFORMANŢĂ MUNTENIA
CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS
Nr. ……/…………
CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ*

Dl./
Dna
…………………………………………………..........născut(ă)
la
data
de
.……....................BI/CIseria……...numărul………………...,CNP……….…………………………
………………………..având funcţia de………….....la…….…...............a fost evaluat pentru
stabilirea nivelului de competenţă a limbii………………, conform Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi Străine.

Competenţă/Nivel
Înţelegere orală
Înţelegere scrisă
Exprimare orală
Exprimare scrisă

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1- nivelul începător, A2 - nivelul elementar, B1- nivelul prag, B2 - nivelul intermediar, C1 - nivelul avansat, C2 nivelul excelent
*Certificatul de competenţă lingvistică este valabil 2 ani de la data emiterii.

Comisie de evaluare:
1. Preşedinte .........................
2. Membru..............................
3. Membru..............................
Rector,
Prof. Univ. dr. Ionel DIDEA

Director I.F.P.M,
Lect.univ.dr.Mihaela NEACŞU

Decan Facultatea de Litere,
Prof.univ.dr.Ştefan GĂITĂNARU

Director Centrul de Limbi Străine LOGOS,
Conf.univ.dr.Bianca DABU

