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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Centrul lingvistic Medlingua a fost înfiinţat în cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie
din data de 19 mai 2014. Centrul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile articolelor
133, alineat 4 și 134 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 şi ale reglementărilor interne ale
Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (Carta
Universitară, Codul de etică şi deontologie universitară, Regulamentul de ordine interioară, Hotărârile
Senatului).
Art. 2. Denumirea Centrului este Centrul lingvistic Medlingua, acronim CLM.
Art. 3. CLM este o structură organizatorică instituțională constituită ca unitate lucrativă, fără
personalitate juridică având activități bazate pe autofinanțare. CLM este subordonat rectorului Universității
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş. CLM are sediul în cadrul Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, str. Gheorghe
Marinescu, nr. 38, sala 239, telefon 0265215551, interior 157, web: https://www.umfst.ro/centrul-lingvisticmedlingua.

Capitolul II. Rolul, organizarea şi funcţionarea Centrului
Art. 3. Rolul CLM este de a crea un cadru organizatoric şi instituţional în care echipa de lucru
să găsească şi să aplice metode, tehnici şi proceduri de lucru care să optimizeze predarea și evaluarea
în domeniul lingvisticii aplicate. Centrul promovează un spirit didactic, cu aplicabilitate în mediul lingvisticii
pentru perfecţionarea comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională, în domeniul public și în limbaje
socio-profesionale.
Art. 4. Obiectivele CLM sunt următoarele:
-

perfecţionarea comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională, condițiile din cadrul CLM
permițând instruirea lingvistică. Cursurile de iniţiere, specializare şi/ sau perfecţionare în domeniul
limbilor moderne, cu precădere a limbajelor speciale, dar şi a limbii române ca limbă străină, se
adresează tuturor categoriilor de vârstă, sociale şi profesionale şi se desfăşoară, de regulă, în
perioade compacte de instruire;

-

obţinerea de certificate lingvistice recunoscute naţional şi internaţional: scopul principal al CLM
este acela de a oferi paşaportul lingvistic indispensabil pregătirii profesioniştilor autentici.
Conform legislației în vigoare și prin hotărârea Consiliului de Administrație al Universității de
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înființare a Centrului, CLM este centru instituțional autorizat pentru pregătirea şi testarea
cunoştinţelor în vederea eliberării certificatelor de competenţă lingvistică;
-

stabilirea de parteneriate cu universităţi şi instituţii lingvistice și de cercetare din ţară şi străinătate
în realizarea de programe comune în domeniul lingvisticii aplicate (parteneriate, schimburi,
corespondenţă, seminarii/ workshop-uri de pregătire pentru examene internaționale și de predare
și învățare a limbilor moderne și a limbii române ca limbă străină);

-

găzduirea examenelor internaționale de competență lingvistică (examene Cambridge, IELTS,
PROFEX, DALF, DELF, etc.).

-

oferta de servicii de traducere.
Art. 5. Atribuțiile CLM sunt următoarele:

-

organizează, gestionează și promovează cursuri de inițiere, specializare și perfecționare în
domeniul limbilor moderne (engleză, franceză, germană) și al limbii române ca limbă străină;

-

organizează examene pentru obținerea certificatelor de competență lingvistică pentru studenții
aflați la finalul ciclului de studii universitare în vederea susținerii examenului de licență, candidați
ai Școlii Doctorale, cadre didactice, candidați la concursuri pe posturi didactice, administrative
sau auxiliare;

-

organizează și găzduiește manifestări științifice naționale și internaționale legate de profilul și
activitatea CLM;

-

sprijină elaborarea de materiale didactice adecvate cursurilor de instruire și a testărilor lingvistice.
Art. 6. Activitatea CLM este condusă şi coordonată de un director, cadru didactic titular, numit

de conducerea Universităţii și are în componența sa un consiliu, membri: cadre didactice universitare
titulare, cadre didactice asociate, după caz, și un secretar. Membrii consiliului CLM, membrii CLM și
secretarul CLM sunt numiți de către directorul Centrului.
Art. 7. Directorul CLM are următoarele atribuții:
-

coordonează toate activitățile și întreg personalul CLM;

-

asigură îndeplinirea responsabilităților CLM potrivit prevederilor prezentului regulament;

-

semnează toate documentele administrative și contractuale emise de CLM;

-

aprobă organizarea tuturor cursurilor şi testărilor lingvistice oferite de CLM;

-

aprobă toate parteneriatele dintre CLM şi alte centre/ instituţii/ structuri instituţionale similare şi
numeşte responsabilii de cursuri şi testări;

-

reprezintă CLM în raporturile cu celelalte structuri ale Universității și cu departamente similare
din alte centre de cercetare sau instruire lingvistică;

-

decide cu privire la statutul membrilor şi consiliului CLM.
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Art. 8. Remunerarea cadrelor didactice care prestează servicii de predare-evaluare în cadrul
CLM se face în regim de plata cu ora pe baza Cererii de plată a orelor (UMFST-PO-RU-09-F02) și a Fișei
activității didactice (UMFST-PO-RU-09-F01). Cuantumul acestor servicii este stabilit de Universitate.
Art. 9. Toate actele și documentele emise de către CLM vor purta sigla Universității și vor
include denumirea Ministerului, numele Universităţii şi numele centrului astfel:
Ministerul Educației și Cercetării
Universitatea Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş
Centrul Lingvistic Medlingua
Art. 10. Actele, documentele și certificatele de competență lingvistică emise de CLM sunt
recunoscute de toate structurile Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade”din Târgu Mureş.
Art. 11. Grupul țintă este reprezentat de studenți și angajați ai Universității, cadre didactice și
personal auxiliar.
Art. 12. Înscrierile la cursurile și examenele organizate de CLM se vor face pe bază de cerere
tip și numai după achitarea contravalorii serviciilor cerute.
Art. 13. Testările lingvistice se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de
Consiliul European al Limbilor.
Art. 14. Examenele de competenţă lingvistică organizate de CLM se desfăşoară conform unui
calendar stabilit la începutul fiecărui an universitar sau, la cerere, în afara calendarului.
Art. 15. Taxele percepute de CLM sunt aprobate de Consiliul de Administrație al Universităţii
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.
Art. 16. Activitatea CLM se desfășoară în sistem de autofinanțare prin veniturile realizate din
activități proprii:
-

taxe de examinare competență lingvistică;

-

taxe provenite din cursurile de perfecționare lingvistică organizate de CLM;

-

organizarea de expoziții de carte străină cu vânzare;

-

sponsorizări.
Art. 17. Patrimoniul CLM este parte integrantă a patrimoniului Universității Medicină, Farmacie,

Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.
Art. 18. Pentru desfășurarea activităților CLM Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş oferă CLM următoarele:
-

spațiul și mobilierul necesar desfășurării activităților CLM;
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-

dotările și echipamentele necesare obiectivelor CLM;

-

evidență contabilă, asistență juridică, etc.

Capitolul III. Dispoziţii finale
Art. 19. CLM conlucrează şi are legături funcţionale cu toate structurile Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş din domeniul didactic,
de cercetare, resurse umane, etc., în vedere a bunei desfășurări a activităților Centrului.
Art. 20. Prezentul regulament de organizare și funcționare a CLM poate fi îmbunătățit,
completat, modificat și reactualizat ulterior. Modificările regulamentului sunt de competența consiliului
CLM și se supun aprobării Senatului Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureş.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în data de 18. ianuarie 2016, dată la care intră în vigoare.

