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1. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile : 

 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi   
completările ulterioare, 

 OUG nr. 194/2002 privind  regimul  străinilor  în  Romania, cu completarile  şi 

modificările  ulterioare  şi  O.G.  nr.  22/2009  privind  stabilirea  cuantumului  minim  al 

taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în Romania, 

din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte 

din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 1/2010, 

 Ordinul MEN 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

scolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de 

învăţământ superior de stat şi particular  acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017.  

 

Art. 2. Conform Anexei la OMENCS 3855/26.05.2016, Art. 6, CAPITOLUL II, ADMITEREA 

LA STUDll, punctul c) examenul în vederea obţinerii Certificatului de competenţă lingvistică 

se poate susţine în faţa unei comisii de specialitate formată din cadre didactice  având cel 

puţin funcţia didactică de lector; examinarea poate fi făcută în instituţia de învăţământ 

superior la care candidatul doreşte să studieze dacă această instituţie de învăţământ superior 

desfaşoară o specializare/program de  studii de limba şi literatura română autorizat provizoriu 

sau acreditat sau în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfaşoară o 

astfel de specializare/program de studii. În  urma acestei  examinări, se va elibera  un 

Certificat  de competenţă lingvistică. 

 
2. ORGANIZAREA EXAMENULUI 

 

Art. 3. Pe baza Aprobării MENCS nr. 9266MD/21.11.2013, Universitatea Creştină Dimitrie 

Cantemir a primit dreptul de a organiza Anul Pregătitor de Limba Română, în cadrul Facultăţii 

de Limbi şi Literaturi Străine, astfel, poate organiza şi examinarea în vederea obţinerii 

Certificatului de competenţă lingvistică, atât pentru candidaţii străini care urmează să se înscrie 

la programele de licenţă sau master ale universităţii, dar şi pentru persoanele străine interesate să 

obţină acest certificat în vederea înscrierii la cursuri la alte universităţi sau pentru a desfăşura 

activităţi în  cadrul cărora limba română este un criteriu obligatoriu. 

 

Art. 4. În vederea înscrierii la examenul pentru obţinerea Certificatului de competenţă 

lingvistică, candidaţii trebuie: 

- să prezinte copie după Cartea de Identitate/Paşaport  

- să prezinte copie după ultima diplomă obţinută într-o instituţie de învăţământ 

- să completeze o cerere (vezi Model)  

- să prezinte chitanţa de plată a taxei de examinare (vezi Taxe) 
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3. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI 

 

Art. 5. Sesiunile de examinare se desfăşoară pe tot parcursul anului universitar, iar calendarul 

examinărilor se stabileşte în funcţie de cererile depuse la Secretariatul Facultăţii de Limbi şi 

Literaturi Străine, cu cel puţin două zile înaintea datei de testare. În cazul urgenţelor, termenul se 

poate reduce la 24 de ore.  

 

Art. 6. Comisia de examinare este formată din cadre didactice de limba română de la Facultatea 

de Limbi şi Literaturi Străine: preşedinte, doi membri şi secretar. 

 

Art. 7. Examinarea constă în evaluarea candidaţilor pentru cele patru competenţe necesare 

însuşirii unei limbi străine: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, producerea unui 

discurs oral, exprimare în scris. Examenul constă în 2 probe: examen oral şi examen scris. 

Examenul scris vizează competenţele de înţelegere a textului citit şi exprimare în scris, iar 

examenul oral vizează la competenţa de înţelegere a textului ascultat şi producerea unui discurs 

oral. 

 

Art. 8. Pe certificat se menţionează nivelul obţinut (A1, A2, B1, B2, C1, C2), precum şi scopul 

eliberării. Notarea candidaţilor va fi conform parametrilor stabiliţi în Cadrul European Comun de 

Referinţă pentru Abilităţi de Învăţare a Limbilor Străine. 

 

Utilizarea limbii străine la nivel elementar Utilizarea independentă a limbii străine Utilizarea competentă a limbii străine 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Art. 9. Candidaţii primesc, pe bază de semnătură, Certificatul de competenţă lingvistică, în 

termen de 3 zile de la examinare. La cerere, se poate elibera adeverinţă valabilă până la obţinerea 

certificatului. Valabilitatea certificatului este de 3 ani de la obţinere. 

 

4. TAXE 

 

Art. 10. Consiliul de Administraţie al Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 

aprobă anual tipul şi cuantumul taxelor de şcolarizare şi a altor tarife pentru servicii universitare.  

 

5. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 11. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului din 16.01.2017 şi a intrat în 

vigoare cu aceeaşi dată.  

 

Art. 12. Anexa 1 este parte integrantă din prezenta metodologie 
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Anexa 1 

 

 

 

Cerere 

 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………….., născut(ă) la data 

de ………………,în…………., identificat cu BI CI, paşaport seria………, nr……                

valabil până la data de ……………, vă rog să îmi aprobaţi susţinerea examenului 

de certificare a competenţelor lingvistice pentru limba română. 

 Menţionez că certificatul îmi este necesar pentru……………………….  

 

 

Data                                                                                        Semnătura 

…………                                                                         …………………. 


