
Asociaţia Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUEST România, în parteneriat cu 

Asociaţia Lingua Economica şi cu Asociaţia PROSPER-ASE, va organiza în această săptămâna 

testul de evaluare a competenţelor lingvistice în limbile engleză şi franceză. 

 

Data şi ora testului: joi, 22 septembrie, ora 11.00 

 

Locul de desfăşurare: Calea Griviţei nr. 2, în clădirea Academiei de Studii Economice (ASE) 

 

Durata testului: două ore 

 

Competenţele lingvistice vizate: înţelegerea textului scris (pentru competenţa "citire"), cunoştinţe 

de limbă (vocabular, structuri gramaticale) şi elemente de organizare a textului scris (pentru 

competenţa "scriere"). 

 

Formatul testului: variante de "grile". 

 

Finalizarea evaluării şi eliberarea atestatului: marţi, 27 septembrie. 

 

Taxa pentru testare/evaluare: 100 RON. 

 

Această taxă cuprinde testarea/evaluarea competenţelor lingvistice, eliberarea unui atestat care 

indică nivelul de competenţe de comunicare conform principiilor Cadrului European Comun de 

Referinţă pentru Limbi, precum şi un exemplar din Portofoliul European al Limbilor. Fiecare 

participant la test va primi propriul exemplar, care îi va facilita autoevaluarea cunoştinţelor şi 

competenţelor lingvistice. 

 

Modalităţi de plată (ce târziu miercuri 21 septembrie 2016, ora 14.00): 

 

Participanţii interesaţi să susţină testul în limba ENGLEZĂ sunt rugaţi să achite taxa în următorul 

cont: 

Titularul de cont: Asociaţia QUEST Romania, Bucureşti, CIF: 8935596 

Banca: BCR sector 1, Calea Victoriei 155, sector 1, Bucureşti, România 

Contul de LEI    -   IBAN: RO10 RNCB 0072 0497 0177 0001 

SWIFT: RNCBROBU 
 

Participanţii interesaţi să susţină testul în limba FRANCEZĂ sunt rugaţi sa achite taxa în 

următorul cont: 

Titularul de cont: Asociaţia Lingua Economica, Bucuresti, CIF: 31220162 

 

Banca: BCR Piata Romana, Bucureşti, sector 1 

Contul de LEI -   IBAN: RO08 RNCB 0484 1313 2824 0001 

 

La efectuarea platii, de menţionat: NUMELE COMPLET al candidatului şi "test de limba engleză / 

franceză" (după caz)  

 

Achitarea taxei trebuie realizată ce târziu miercuri 21 septembrie 2016, ora 14. 

În cazuri motivate, excepţionale, se poate achita taxa şi la sediul la care se face testarea, la 

momentul prezentării la testare. 

 

Candidaţii sunt rugaţi să vină la test cu o copie a dovezii de plată a taxei şi cu o copie a cărţii 

de identitate (pentru completarea conformă a atestatului).  


