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METODOLOGIA 
 

de acordare a certificatului de competenţă lingvistică 
în vederea înscrierii la examenul de licenţă/ diplomă 

 
I. Dispoziţii generale 

 
Art. 1 . Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu următoarele acte normative: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările ulterioare; 
- Legea 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare; 
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 

2012/2013 la UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, adoptat în şedinţa de Senat din 28.01.2013; 
- Regulamentul de echivalare studii al Universităţii din Piteşti; 
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti din data de 29.oct.2012; 
- Cadrul European comun de referinţă pentru limbi. 

 
Art. 2. Prezenta metodologie se adresează candidaţilor la examenul de licenţă/ diplomă ai 
Universităţii din Piteşti, a căror înscriere este condiţionată de prezentarea unui document care atestă 
deţinerea nivelului de competenţă lingvistică a candidatului într-una din limbile de circulaţie 
internaţională, în conformitate cu legislaţia română. Certificarea în domeniul competenţei lingvistice 
este conformă cu cerinţele politicilor lingvistice europene, la care învăţământul românesc a aderat. 
 
Art. 3 . Atestarea nivelului de competenţă lingvistică pentru înscrierea în examenul de licenţă/ 
diplomă este, conform hotărârilor interne ale universităţii, de resortul Departamentului de Limbi 
Străine Aplicate al Facultăţii de Litere, care are această activitate în misiunea sa specifică. 
 
Art. 4.  Departamentul de Limbi Străine Aplicate eliberează în acest scop Certificatul lingvistic 
pentru înscrierea în examenul de licenţă/ diplomă.  
 
Art. 5 . Recunoaşterea competenţei lingvistice în vederea eliberării Certificatului lingvistic pentru 
înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă se face în următoarele condiţii: 

a. Candidaţii care au avut în planul de învăţământ, timp de 4 semestre a câte două ore pe 
săptămână, ca disciplină obligatorie sau 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; certificatul este individual. Facultăţile vor 
transmite în acest sens Departamentului de Limbi Străine Aplicate tabele nominale, 
întocmite de secretariate, pe baza registrului matricol, purtând semnătura secretarului de 
facultate şi a decanului. 

b. Candidaţii care posedă certificate de competenţă lingvistică eliberate de Centrul de Limbi 
Străine LOGOS al Universităţii din Piteşti sau de departamentele de profil ale altor 
universităţi acreditate, al căror termen la data susţinerii examenului de licenţă nu 
depăşeşte 2 ani de la eliberare, vor beneficia de Certificatul lingvistic pentru înscrierea la 
examenul de licenţă/ diplomă; 

c. 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; 
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d. Candidaţii care au absolvit un program de studiu de licenţă din domeniul Filologie, având 
ca specializare limbile engleză şi/ sau franceză/ germană/ spaniolă beneficiază de 
Certificatul lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă, prin echivalare;  

e. Se echivalează următoarele certificate internaţionale de competenţă lingvistică: 
- Limba engleză: TOEFL , Cambridge Advanced sau Proficiency, PITMAN , 

LCCI  (nivel 3), IELTS, TOEIC, ECL ; 
- Limba franceză: DALF , DFP, DHEF, DS, DL , CFP, CCIP; 
- Limba germană: Goethe-Zertifikat , Zertifikat Deutsch B1, Test DaF (B2, C1) 
- Limba spaniolă: DELE nivel B1 

 
Art. 6. Pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţei lingvistice în vederea eliberării 
Certificatului lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă nu se percepe taxă. 
 

 
II. Eliberarea Certificatului lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă 

 
Art. 7.  Departamentul de Limbi Străine Aplicate şi secretariatul Facultăţii de Litere vor centraliza 
datele referitoare la recunoaşterea competenţei lingvistice în vederea eliberării Certificatului 
lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă: tabelele furnizate de facultăţi privind 
promovarea a 4 semestre (total 112 ore) de limbă străină; copii ale certificatelor de competenţă 
lingvistică deţinute de candidaţi în vederea echivalării; alte documente doveditoare ale competenţei 
lingvistice în vederea echivalării (foi matricole, certificate de stagiu în străinătate etc.) şi copii ale 
documentelor de identitate ale candidaţilor. 
 
Art. 8. Departamentul de Limbi Străine Aplicate şi secretariatul Facultăţii de Litere vor emite 
Certificatul lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă, pe baza documentelor 
menţionate la Art. 7, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii acestora (data înregistrării 
în Registrul Facultăţii de Litere). Beneficiarii vor ridica certificatele de la secretariatul Facultăţii de 
Litere. 
 
 

III. Alte dispozi ţii 
 
Art. 9 . Modelul Certificatului lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă/ diplomă este 
prezentat în Anexa la prezenta metodologie. 
 
Art. 10. Prezenta metodologie şi anexa au fost aprobate în şedinţa Departamentului de Limbi 
Străine Aplicate din data de 04.02.2013 şi în şedinţa Consiliului Facultăţii de Litere din data de 
21.02.2013.  

 
 

Director departament, 
Conf.univ.dr. Laura Cîţu 

 
 
 
 
 
 



 4

 Anexa 
 
 

CERTIFICAT LINGVISTIC  
DE INSCRIERE IN EXAMENUL DE LICEN ŢĂ/ DIPLOM Ă 

 
 

Se atestă prin prezentul certificat că Dl/ Dna ……………, student(ă) al/a Universităţii  din 
Piteşti, la programul de studii ………, din cadrul Facultăţii de ……………., deţine nivelul de 
competenţă lingvistică de LIMBA ……………… necesar înscrierii în examenul de licenţă/ diplomă, 
în conformitate cu normele şi standardele în vigoare.  
 
Data : ………….. 
 
DECAN,                                                                                              DIRECTOR DEPARTAMENT, 
Prof.univ.dr. ŞTEFAN Găitănaru                                                                   Conf.univ.dr. Laura Cîţu                                                                
 

Secretar, 
Ionela EPURE 

 
 
                                                                                         
 
 
UNIVERSITATEA DIN PITE ŞTI                                                                                      Anexa 
FACULTATEA DE LITERE 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STR ĂINE APLICATE 
 
 

CERTIFICAT LINGVISTIC  
DE INSCRIERE IN EXAMENUL DE LICEN ŢĂ/ DIPLOM Ă 

 
 

Se atestă prin prezentul certificat că Dl./ doamna ……………, student(ă) al/a Universităţii  
din Piteşti, la programul de studii ………, din cadrul Facultăţii de …….., deţine nivelul de 
competenţă lingvistică de LIMBA …… necesar înscrierii în examenul de licenţă/ diplomă, In 
conformitate cu normele şi standardele în vigoare.  
 
Data : ………….. 
 
DECAN,                                                                                              DIRECTOR DEPARTAMENT, 
Prof.univ.dr. ŞTEFAN Găitănaru                                                                   Conf.univ.dr. Laura Cîţu                                                              
 

Secretar, 
Ionela EPURE 


