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Documente de referință:
-Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
-Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare
-Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade„ din Târgu Mureș
-Hotărârea Guvernului nr. 34 din 21 ianuarie 1999 privind înființarea Institutului Limbii Române;
-Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea și desfășurarea anului
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicat în MO, Partea I,
nr.9 din 5 ianuarie 2017;
- Standardele ARACIS specifice pentru anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini;
-Ordinul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ,
instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4.259 din 15 mai 2020,
emis de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
-Ordinul ministrului Educației şi Cercetării nr. 4.544/2020 din 16 iunie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini, emis de
MEC, publicat în MO nr. 542 din 24 iunie 2020.
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Capitolul I. Prevederi generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea examenului de finalizare a
anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.
Art.2.
(1) Conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6156/2016, Anul pregătitor de limba
română pentru cetățenii străini (acronim: APLR) este un program de studii cu durata de două semestre (60
ECTS), care se organizează și funcționează în instituțiile superioare acreditate, în urma evaluării realizate de
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în baza Metodologiei-cadru proprii.
(2) Programul APLR asigură cu precădere pregătirea lingvistică a studenților internaționali admiși la studii pentru
programe de studii universitare sau postuniversitare derulate în limba română.
Art. 3. Programul de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini se încheie cu un
examen de finalizare. Examenul se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind organizarea și
desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini nr. 6.156/2016 din 22 decembrie 2016, cu
modificările ulterioare, și pe baza prezentului regulament, aprobat de Senatul Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

Capitolul II. Organizarea examenului de finalizare a anului pregătitor de limbă
română pentru cetățenii străini
Art. 4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș
asigură programul de studii universitare Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini și organizează
examenul de finalizare a acestui program în conformitate cu prezentul regulament, în conformitate cu Ordinul
Ministrului Educației şi Cercetării nr. 4544/2020 din 16 iunie 2020.
Art. 5.
(1) Pot susține examenul de finalizare a APLR absolvenții acestui program de studii organizat în cadrul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.
(2) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenții programului de studii acreditat se pot înscrie şi pot susţine
examenul de finalizare a studiilor la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor
universitare ale celor două instituții de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administrație.
(3) Pentru programul de studii APLR, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în
aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenții.
(4) În anul universitar 2019-2020, examenul se poate organiza și on-line.
(5) În cazul susținerii on-line, proba orală a examenului de finalizare a APLR va fi înregistrată și păstrată la nivel
de facultate.
Art. 6.
(1) Examenul de finalizare a studiilor APLR se organizează în două sesiuni, în perioada iulie-septembrie şi, dacă
este cazul, în luna februarie a fiecărui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universităţii şi
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publicat prin afișare la Decanatul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, cu cel puţin 3 luni înainte de data
desfășurării examenului.
(2) Pentru situaţii excepţionale, bine documentate, Consiliul de Administrație poate aproba prelungirea perioadei
de susținere a examenului de finalizare a studiilor după aceeaşi metodologie descrisă în prezentul regulament.
Art.7.
(1) Participarea studenţilor la examenul de finalizare a studiilor APLR este condiţionată de promovarea
examenelor din anul universitar (două semestre) și obținerea celor 60 ECTS.
(2) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor APLR se realizează la Decanatul Facultății de Științe și Litere
„Petru Maior”, în perioada anunțată.
(4) Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor APLR în sesiunile
programate pentru promoția curentă.
Art. 8.
(1) Componența comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de finalizare a
programului de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini se stabilește prin decizia rectorului
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, la propunerea
decanului Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” și cu aprobarea Consiliului de Administrație.
(2) Comisia de evaluare pentru examenul de finalizare a Anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii
străini va avea în componență un președinte, doi membri și un secretar de comisie.
(3) Președintele comisiei de evaluare trebuie să aibă statut didactic universitar de profesor, conferențiar sau
lector.
(4) Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă formarea inițială în domeniul Limbă și Literatură (specializarea
Limbă și Literatură Română A sau B), experiență în predarea limbii române ca limbă străină, doctorat în domeniul
Filologie și statut didactic universitar de profesor, conferențiar sau lector, cu excepția secretarului comisiei și a
comisiilor de supraveghere, ai căror membri pot avea și statutul didactic de asistent universitar.
(5) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din două cadre didactice universitare care au formarea
inițială în domeniul Limbă și Literatură (specializarea Limbă și Literatură Română A sau B), experiență în
predarea limbii române ca limbă străină și doctorat în domeniul Filologie.
(6) Secretarul comisiei de finalizare a studiilor are doar atribuții de administrare a documentelor.
(7) Desfășurarea probei scrise se face cu participarea unei comisii de supraveghere numite de către Decan.
(8) Componența comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor se publică pe site-ul Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
(9) Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenului de
finalizare a programului de studiu Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini.
(10) Conform legii, atât membrii comisiilor de evaluare și supraveghere (la proba scrisă), cât și secretarul comisiei
nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Art. 9.
(1) Examenul de finalizare a Anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini urmărește evaluarea
competențelor de limba română pentru nivelul B1 (minimum), definit conform Cadrului European Comun de
Referință pentru Învăţarea Limbilor.
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(2) Probele pentru examenul de finalizare a studiilor APLR se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi
moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.
(3) Examenul de finalizare a studiilor APLR cuprinde următoarele probe: a) evaluarea competențelor de
comunicare – Nivel B1 (componentele: lingvistică, socio-lingvistică și pragmatică) prin proba scrisă și b)
evaluarea cunoștințelor de cultură generală, socio-culturală și interculturală, prin proba orală.
(4) Proba a) evaluarea competențelor de comunicare, prin proba scrisă, constă în evaluarea cunoștințelor
teoretico-aplicative însușite în cadrul cursurilor practice de limba română (fonetică, vocabular și structuri
gramaticale; comunicare scrisă; receptarea textului scris; redactare și compoziție); Proba b) evaluarea
cunoștințelor de cultură generală, socio-culturală și interculturală, prin proba orală, verifică abilitățile și
competențele de comunicare orală (stil colocvial). Pentru proba b), absolventul va opta pentru unul din subiectele
propuse în tematica de examen.
(5) Examenul de finalizare a studiilor APLR se desfășoară în baza tematicii specifice celor două componente ale
evaluării cunoștințelor și a bibliografiei propuse de specialiști în domeniu, document care se va publica pe site-ul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, cu cel puțin trei
luni înainte de susținerea examenului.
(6) Nota examenului de finalizare a studiilor APLR reprezintă media aritmetică dintre media notelor obţinute la
proba scrisă şi la proba orală.
(7) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi media examenului de
finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(8) Pentru promovarea unei probe (scrisă/ orală), absolventul trebuie să obţină cel puţin nota 5.00 (cinci), iar
pentru promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolventul trebuie să obţină cel puţin media 6.00 (şase).
Art. 10.
(1) Cu 3 zile înainte de data probei scrise se afișează la Decanatul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”
repartizarea pe săli a studenţilor (sau, în cazul examenului desfășurat on-line, se organizează echipele de
examen pe platforma digitală).
(2) Studenţii trebuie să fie prezenţi la sala în care au fost repartizați cu cel puțin 30 de minute înainte de ora
anunțată pentru începerea examenului. În cazul examenului on-line, trebuie ca studenții să verifice includerea pe
Teams cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea examenului.
(3) Studenţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate valabil (carte de identitate/ pașaport). La examenul online, documentul, care certifică identitatea absolventului, trebuie prezentat comisiei (pe camera web). prin
intermediul aplicaţiei din platforma digitală, care permite apeluri video.
(4) Nu este permisă intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare, înregistrare,
transmisie, precum şi cu oricare alte surse de informaţie scrisă sau pe suport electronic. Nerespectarea acestor
cerințe atrage după sine excluderea din examen.
(5) Studenții trebuie să respecte timpul stabilit susținerii probei scrise (2 ore).
Art. 11.
(1) Probele din cadrul examenului de finalizare a APLR se desfășoară în prezența, în același loc și în același
moment, a comisiei de examen și a examinatului.
(2) Deliberarea comisiei de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului nu este publică.
(3) Rezultatele examenului se comunică în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii.
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(4) Eventualele contestații privind rezultatul se depun la secretariatul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”,
inclusiv prin e-mail, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor și se rezolvă de către comisia de
soluționare a contestațiilor, în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor. Deciziile comisiei
de soluționare a contestațiilor sunt definitive.
(5) Rezultatele obținute la proba orală nu pot fi contestate.
Art. 12.
(1) Subiectele pentru proba scrisă sunt aduse la sala de examen de către secretarul comisiei de examen.
(2) Durata probei scrise din cadrul examenului de finalizare APLR este de 2 ore.
(3) La expirarea timpului alocat probei, studenţii predau lucrarea sub semnătură.
Art. 13.
(1) Dacă proba scrisă se desfăşoară prin teste-grilă, în 30 de minute de la încheierea probei scrise, Comisia de
examen afișează grilele corecte pentru autoevaluarea studenţilor.
Art. 14.
(1) Rezultatul probei se comunică prin afișare la decanat în cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia.
(2) Eventualele contestații privind rezultatele probei se depun în scris la Decanatul Facultății de Științe și Litere
„Petru Maior”, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/ afișarea rezultatelor și se rezolvă în termen de
24 de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor.
(3) Soluționarea contestațiilor se face de către Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor, iar rezultatul este
definitiv.
Art. 15.
(1) Pentru ca un candidat să promoveze examenul de finalizare a Anului pregătitor de limbă română pentru
cetățenii străini, nivelul minim de competență lingvistică trebuie să fie B1, conform criteriilor din Cadrul European
Comun de Referință pentru Învățarea Limbilor.
(2) Numărul de credite obținute pentru promovarea examenului de finalizare a Anului pregătitor de limbă
română pentru cetățenii străini este de 10 ECTS.
Art. 16.
(1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de finalizare a APLR permite accesul la cealaltă probă din
sesiunea respectivă, urmând ca proba nepromovată să mai poată fi susţinută într-o sesiune ulterioară, cu
recunoașterea notelor obţinute în sesiunea anterioară. O probă promovată într-o sesiune anterioară a examenului
de finalizare a studiilor APLR la aceeaşi instituţie organizatoare poate fi recunoscută, la cererea candidatului, de
către decanul facultății, în funcţie de condiţiile concrete de desfăşurare a examenului.
(2) Obţinerea unei medii mai mici de 6.00 (şase) la examenul de finalizare a APLR implică necesitatea repetării
integrale a examenului de finalizare a studiilor, într-o sesiune ulterioară.
(3) Repetarea unei probe nepromovate sau a întregului examen de finalizare a APLR se poate face de cel mult
trei ori în decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor.
(4) Repetarea unei probe sau a examenului de finalizare APLR este condiţionată de înscrierea absolventului şi de
achitarea taxelor stabilite de conducerea Universităţii.
Art. 17.
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(1) În cazul nepromovării examenului de finalizare în sesiunile programate în anul absolvirii, acesta poate fi
susținut într-o sesiune ulterioară, cu suportarea cheltuielilor aferente
(2) Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate
la nivel instituțional.
Art. 18. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
eliberează candidaților, care au promovat examenul final, Certificatul de absolvire a Anului pregătitor de limbă
română pentru cetățenii străini și un supliment descriptiv, în conformitate cu normele în vigoare.
Art. 19.
(1) Până la eliberarea certificatului, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a Anului pregătitor de
limbă română pentru cetățenii străini primesc, la cerere, adeverințe de absolvire a studiilor.
(2) Adeverința de absolvire a studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale consfințite prin Certificatul de
absolvire a APLR (certificarea competenţelor lingvistice de comunicare scrisă și orală în limba română).
Adeverința conține funcția, numele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior,
precum și informațiile următoare:
a. Ordinul Ministrului sau scrisoarea de acceptare în baza căruia/ căreia a fost înmatriculat în Anul
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini;
b. Perioada de studii;
c. Media de absolvire a Anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini (semestrul I și semestrul
al II-lea) și numărul de credite (60 ECTS);
d. Nivelul de competență lingvistică obținut conform Cadrului European Comun de Referință pentru
Învățarea Limbilor la examenul de finalizare și numărul de credite (10 ECTS);
e. Statutul de acreditare/ autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite
și actul normativ care le stabilește (HG, OM, după caz), instituția de învățământ superior.
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile legale privind
eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Absolvenții care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o adeverință de studii
universitare eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, care va cuprinde informațiile prevăzute la
aliniatul (2), art.20, cu excepția lit. e., care se va înlocui cu mediile de promovare a anului de studiu.

Capitolul V. Dispoziții finale
Art. 20. Regulamentul de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor Anului pregătitor de limba
română pentru cetățenii străini intră în vigoare la data aprobării prin Hotărârea Senatului Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu- Mureş, având aplicabilitate începând
cu anul universitar 2019-2020.

Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din TârguMureş a aprobat prezentul regulament în data de 09. în iulie 2020 și intră în vigoare începând cu anul universitar
2019-2020.

