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METODOLOGIA 

organizării şi desfăşurării 
EXAMENULUI DE COMPETENłĂ LINGVISTICĂ 

 
 
I. DISPOZIłII GENERALE 
 
1.1 În conformitate cu dispoziŃiile O.M.E.C. nr. 295/05.02.2007, art. 7: „CandidaŃii la 
examenul de licenŃă (diplomă) prezintă la înscriere un certificat de competenŃă lingvistică 
într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională, eliberat de către catedra de profil a instituŃiei 
organizatoare sau de către o altă instituŃie specializată recunoscută de catedra de profil.”  
 
1.2 Notele obŃinute în timpul studiilor universitare, precum şi certificatele sau 
documentele eliberate în alte scopuri decât pentru prezentarea la examenul de competenŃă 
lingvistică, cu excepŃia certificatelor recunoscute de Catedra de limbi străine şi comunicare,  
nu atestă competenŃa lingvistică într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională, în vederea 
înscrierii la examenul de diplomă/licenŃă. 
 
1.3 Scopul examenului este de a evalua capacitatea studenŃilor de integrare a 
cunoştinŃelor obŃinute pe parcursul celor patru semestre de studiu al limbilor străine sau 
prin studiu individual.  
 
1.4 Examenul verifică următoarele competenŃe:  

- înŃelegere orală; 
- gramatică şi vocabular de specialitate; 
- înŃelegere scrisă; 
- exprimare scrisă. 

 
1.5 Descriptorii de performanŃă corespunzători fiecăreia dintre competenŃele evaluate 
sunt preluaŃi din Portofoliul european al limbilor, elaborat în cadrul Consiliului Europei şi sunt 
eşalonaŃi pe nivele, repectiv: A1 (Utilizator elementar, nivel introductiv sau de descoperire); 
A2 (Utilizator elementar, nivel intermediar sau de supravieŃuire); B1 (Utilizator 
independent, nivel – prag); B2 (Utilizator independent, nivel – avansat sau utilizator 
independent)*. 
 
1.6  Nivelul maxim este diferenŃiat în funcŃie de limba străină după cum urmează: 

- engleză – B 2 (Utilizator independent,  nivel avansat);  
- franceză, germană, spaniolă, italiană – A2 (Utilizator elementar, nivel intermediar 

sau de supravieŃuire);  
- japoneză – A1 (Utilizator elementar, nivel introductiv sau de descoperire).  

 

                                                
*
 Vezi pct. 3.4 – Cadrul European comun de referinţă pentru limbi străine. 
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1.7 Tematica şi bibliografia orientativă a examenului de competenŃă lingvistică se aduc la 
cunoştinŃa candidaŃilor la orele de limbi străine şi se găsesc afişate pe link-ul catedrei 
de pe adresa www.utcb.ro. 

 
II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE COMPETENłĂ LINGVISTICĂ 
 
2.1 Organizarea examenului de competenŃă lingvistică are loc după programul stabilit de 

către conducerea universităŃii de două ori pe an:  
- în ultima săptămână  a semestrului IV, pe fiecare facultate în parte, pentru seria 
curentă a anului II; 
- în sesiunea de toamnă pentru restanŃieri, la nivel de universitate.  

Datele de desfăşurare vor fi comunicate şi afişate din timp atât la avizierele 
secretariatelor, cât şi pe site-ul universităŃii. 

 
2.2 La propunerea Consiliului facultăŃii, Senatul universităŃii poate aproba organizarea 
unor examene suplimentare. 
 
2.3 AtribuŃiile Catedrei de limbi străine şi comunicare sunt: 
- coordonarea activităŃii de elaborare a subiectelor pentru examen; 
- afişarea rezultatelor şi finalizarea examenului de competenŃă lingvistică. 
- asigurarea personalului pentru supravegherea studenŃilor în timpul examenului. 
 
 
2.4 AtribuŃiile FacultăŃilor  sunt: 
- asigurarea  spaŃiului de desfăşurare a examenului de competenŃă lingvistică ; 
- verificarea situaŃiei şcolare a studenŃilor înscrişi. 
- asigurarea personalului pentru supravegherea studenŃilor în timpul examenului, 
dacă va fi cazul. 
 
III. ÎNSCRIEREA CANDIDAłILOR ÎN VEDEREA SUSłINERII EXAMENULUI DE 
COMPETENłĂ  
 
3.1 Examenul de competenŃă lingvistică nu înlocuieşte colocviul din semestrul IV. Nota 
pentru semestrul IV va fi acordată studentului în baza unei evaluări continue realizate de 
către cadrul didactic de limbi străine în timpul semestrului. 
 
3.2 Examenul de competenŃă lingvistică poate fi susŃinut doar de studenŃii care au 
încheiată situaŃia şcolară în toate cele patru semestre în care au studiat limba străină. 
 
3.3 CandidaŃii sunt obligaŃi să depună o cerere la secretariatul facultăŃii de unde provin, 
cu cel puŃin cinsprezece zile înainte de data stabilită pentru susŃinerea examenului de 
competenŃă lingvistică. Secretariatele facultăŃilor au obligaŃia de a verifica situaŃia şcolară a 
studenŃilor înscrişi şi de a o trasmite secretariatului Catedrei de limbi străine şi comunicare 
în termen de 7 zile calendaristice de la data începerii înscrierii. 
 
3.4 StudenŃii pot susŃine examenul de competenŃă lingvistică la oricare dintre 
următoarele limbi străine care fac parte din oferta UTCB: engleză,  franceză,  germană,  
spaniolă,  i taliană,  japoneză .  
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3.5 Se ia în calcul doar punctajul examenului propriu-zis. Acest punctaj reflectă 
încadrarea la un nivel de limbă la care trebuie să ajungă studentul, conform Cadrului 
european comun de referinŃă pentru limbi străine. Informatii suplimentare la :  
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_EN.pdf 
http://www.bice.md/UserFiles/File/publicatii/cadrul.pdf 
 
3.6 Sunt declaraŃi admişi, pe diferite nivele de competenŃă, studenŃii care au obŃinut 
minimum 50 de puncte din maximum 100, după cum urmează : 
 
Limba engleză : 
50 – 69 p. – nivel A 2 
70 – 89 p. – nivel B 1 
90 – 100 p. – nivel B 2 
 
Limbile franceză, germană, spaniolă, italiană:  
50 – 79 p. –  nivel A 1 
80 – 100 p. – nivel A 2  
 
Limba japoneză 
50 – 100 p. – nivel A 1 
 
3.7 Testul de competenŃă lingvistică se poate susŃine de două ori. Pentru celelalte 
prezentări se percepe taxă în cuantumul stabilit de către Senatul U.T.C.B., conform 
Regulamentului privind desfăşurarea activităŃii studenŃilor în Universitatea Tehnică de ConstrucŃii 
Bucureşti, art. 2.2.9.  
 
3.8 CandidaŃii care nu au obŃinut punctajul de promovare la primele două examinări, se 
pot prezenta la următoarele testări tot pe bază de cerere, care va fi însoŃită şi de copia 
chitanŃei de plată a taxei corespunzătoare. 
 
3.9 Certificatul de competenŃă lingvistică se emite de către Catedra de limbi străine şi 
comunicare la sfârşitul anului universitar curent. Acest certificat permite înscrierea 
studenŃilor la examenul de licenŃă. 
 
3.10 Sunt scutiŃi de examenul de competenŃă lingvistică în limba străină candidaŃii care 
posedă următoarele certificate: 
 
Limba străină Certificatul recunoscut 

Engleză Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 
Cambridge First Certificate (FCE) 
The Business English  Certificates (BEC, pentru studenŃii de la IEC) 
Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.) 
Test of English for International Communication (TOEIC) 
The Graduate Management Admission Test (GMAT) 
English for International Opportunity (IELTS minimum nivel 7) 
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Germană Zertificat Deutsch (ZD) 
Kleines Sprachdiplom (KSD) 
Großes Sprachdiplom (GSD) 
Sprachdiplom (Niveau I und II) 
Prüfung Deutsch für den Beruf (PfDB) 
Zentrale Mittelstufeprüfung (ZMP) 
Prüfung Wirtschaftsdeusch International (PWDI) 
Test DaF 

Franceză Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 
Diplôme d'études en Langue Française (DELF) 
Test de Français International (TFI) 
Test de connaissance du français (TCF) 
Test d'evaluation de Français (TCF) 

Spaniolă Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) 
Italiană Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana(CELI) 

Japoneză The Japanese Language Proficiency Test (Noryoku Shiken 4kyu, 
nivel 4). 

 
În acest caz, pentru echivalare, se depune o cerere la secretariatul Catedrei de limbi 

străine şi comunicare, însoŃită de certificatul în original, de o copie xerox şi de un act de 
identitate. Pentru recunoaşterea acestor certificate nu se percepe taxă. 
 
IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE COMPETENłĂ LINGVISTICĂ 
 
4.1 Sălile de examen vor fi în prealabil adaptate de către personalul Catedrei de limbi 
străine şi comunicare în vederea testului de competenŃă lingvistică prin : 

- afişarea tabelului nominal cu candidaŃii repartizaŃi în sălile respective, atât la 
fiecare facultate în parte, cât şi la intrarea în sală; 

- prezenŃa la catedră a oglinzii sălii de concurs. 
 
4.2 CandidaŃii vor intra în sala de examen pe baza cărŃii de identitate şi a carnetului de 
student. CandidaŃii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt primiŃi în sala de 
examen. 
 
4.3 FacultăŃile au obligaŃia de a asigura spaŃiul de desfăşurare a examenului de 
competenŃă lingvistică, cât şi personal, la nevoie, pentru supravegherea studenŃilor în 
timpul acestuia. 
 
4.4 StudenŃilor le este interzisă deŃinerea oricăror materiale ajutătoare limbilor străine. 
Telefoanele mobile şi orice alt dispozitiv electronic se închid pe toată durata examenului. 
Verificarea funcŃionării acestora este făcută de către Comisia centrală în fiecare sală de 
examen, cu dispozitive speciale de detectare. Nerespectarea acestor instrucŃiuni atrage după 
sine eliminarea din examen a celui în culpă. 
 
4.5 Testul de competenŃă lingvistică cuprinde o probă scrisă şi o probă de ascultare a 
unor texte orale. Examenul va începe cu proba de ascultare, iar din momentul terminării 
acesteia candidaŃii vor avea la dispoziŃie 2 ore pentru celelalte probe.  
 



Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de competenţă lingvistică 

 5 

4.6 Răspunsurile vor fi marcate pe Grila de examen printr-un X (va exista un singur 
răspuns corect).  
 
4.7 Evaluarea cunoştinŃelor candidaŃilor se efectuează la încheierea examenului de către 
comisiile desemnate în acest scop. 
 
4.8 Rezultatele se afişează în cel mult o săptămână de la susŃinere, la sediul fiecărei 
facultăŃi. 
 
4.9 ContestaŃiile privind rezultatul examenului de competenŃă lingvistică se depun la 
secretariatul Catedrei de limbi străine şi comunicare în termen de 24 de ore de la afişarea 
rezultatelor şi se rezolvă în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere, de 
către Comisia de analiză a contestaŃiilor. După rezolvarea contestaŃiilor, rezultatul 
examenului este definitiv. 
 


