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CENTRUL DE LIMBI MODERNE
PROCEDURA
DE OBŢINERE A CERTIFICATELOR DE COMPETENŢǍ LINGVISTICĂ
1. Înscrierea se realizează exclusiv online, cu minimum 24 de ore înainte de data examenului. În cazul
depăşirii capacității logistice a centrului, directorul poate decide încheierea procesului de înscriere
înainte de termen pentru data respectivă.
o Formularul de înscriere se poate descărca de pe pagina web a Facultăţii de Litere
(http://www.lit.ugal.ro/index.php/en/programe-de-studiu/certificare-competente-lingvistice).
o Formularul completat, semnat şi scanat se trimite la următoarele adrese :
carmen.maftei@ugal.ro (pentru engleză)
anca.calin@ugal.ro (pentru franceză).
2. Taxa de examinare se achită la casieria Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47.
o Program încasări taxe: luni-joi 8.30-15.00, vineri 8.30-13.00.
o Pe chitanță se va specifica explicit Centrul de Limbi Moderne ca destinatar al plății.
Taxa aprobată pentru anul academic 2018-2019: 200 lei
Taxe reduse pentru următoarele categorii de candidați (cu documente doveditoare) :
100 lei – angajații Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi;
50 lei – studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi;
50 lei – șomeri, pensionari.
Taxă duplicare certificat : 50 lei.
3. Acte necesare pentru participarea la examen:
o act de identitate în original și în copie;
o dovada de plată a taxei în original și în copie;
o document doveditor reducere de taxă (dacă este cazul).
4. Programarea examenelor se face de comun acord cu responsabilii Centrului de Limbi Moderne la
următoarele adrese : carmen.maftei@ugal.ro (pentru engleză) şi anca.calin@ugal.ro (pentru franceză).
5. Certificatul se ridică personal, de către candidat, pe bază de semnătură şi document de identitate,
începând cu a șasea zi lucrătoare de la data susținerii examenului, de la Secretariatul Facultății de Litere:
o Sala: AS 108
o Interval orar: 12.00-16.00
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