
Anexa 1 

Certificate de competență lingvistică  

acceptate pentru înscrierea candidaților la admiterea prin  

evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale,  

pentru programele de studii cu predare în limba engleză, franceză sau română, pe locuri cu taxă în valută, 

 la Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași 

 

Pot fi recunoscute următoarele documente care atestă competențele lingvistice ale candidatului: 

a) Foaia matricolă sau adeverința de la gimnaziu/liceu/facultate (cu antet, semnătură și ștampilă) atestând cel 

puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba de studiu la care dorește să studieze candidatul;  

b) Diplomă internațională/europeană de bacalaureat, susținut în limba de studiu la care dorește să studieze 

candidatul;  

c) Certificat de competență lingvistică internațional nivel minim B2, pentru limba de studiu la care dorește 

să studieze candidatul, nu mai vechi de 2 ani, excepție făcând certificatele cu validitate pe viață, conform tabelului 

următor: 

 
Limba de studiu Certificate acceptate 

Engleză Cambridge ESOL: 

- PET / Preliminary English Test (absolvit cu minim Distincție = B2) 

- FCE / First Certificate in English 

- CAE / Cambridge Advanced in English 

- CPE / Cambridge Proficiency in English 

- BEC / Business English Certificate Preliminary (absolvit cu minim Distincție = B2) 

- BEC Vantage 

- BEC Higher 

- ESOL Skills for Life – Nivel 1, Nivel 2 

Michigan University: 

- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English 

- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English 

International English Language Testing System: 

- IELTS General or Academic, minim nota 6 / „utilizator competent” 

TOEFL: 

- TOEFL IBT, minim 87 puncte 

- TOEFT ITP, minim 543 puncte 

- TOEIC (minim 400 la ascultare, 385 la citire, 160 la vorbire, 150 la scris) 

British Council: 

- APTIS – minimnivel B2 

London Chamber of Commerce and Industry: 

- LCCI / ELSA – minim nivel B2 

- LCCI / JETSET – nivel 5, nivel 6 

- LCCI / EFB – nivel 2, nivel 3 

Pearson Language Tests: 

- PTE General – Nivel 3 

- PTE Academic – minim punctaj 51 

- Edexcel – Nivel I, Nivel 2 

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages: 

- ECL – minim nivel B2 

Examagram: 

- minim punctaj 572 

GCE / General Certificate of Education: 

- Nivel avansat de limba engleză sau cel puțin indicativul C la testul Use of English  

Trinity College London: 

- Integrated Skills in English / ISE II, ISE III, ISE IV 

- Graded Examinations in Spoken English / GESE with minim nota 7 

Boston Educational Services 
- iTEP / International Test of English Proficiency – Academic, minim nota 4 

   - certificat de competență lingvistică, nivel minim B2, eliberat Centrul de Limbi 

moderne al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 

 



Franceză DELF – minim B2 

  DALF – minim B2 

  TCF / Test de Connaissance du Français – minim B2 

  TEF / Test d'Évaluation de Français – minim B2 

  TFI / Test de Français International – minim B2 

  DCL FLE /  Diplôme de Compétence en Langue – minim B2 

  DFP médical – minim B2 

  Certificat practic de limbă franceză /  modulul Comprehensie și Expresie, B2 

- examen de admitere la Universitate, studii de licență, master sau doctorat, eliberat de o 

universitate franceză 

- certificat de competență lingvistică, nivel minim B2, eliberat Centrul de Limbi 

moderne al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 
 

Română - atestatul de absolvire a anului pregătitor sau certificat de competență lingvistică, nivel 

minim B2, eliberat de Centrul de Limbi moderne al Universității de Medicină și 

Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 

 
 

                      

 

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html

