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învățați cu noi
limba franceză!
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Cursuri de franceză generală  
pentru toate nivelurile

✔ Sesiune extensivă: 
13 februarie – 8 aprilie
• un modul: 16 şedinţe x 1,5 ore  
• două module: 16 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 9 ianuarie – 7 februarie

✔ Sesiune extensivă: 
7 mai – 2 iulie
• un modul: 16 şedinţe x 1,5 ore
• două module: 16 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 5 martie – 2 mai

✔ Sesiune intensivă:  
9-27 iulie
• un modul: 8 şedinţe x 3 ore
• două module: 16 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 5 iunie – 5 iulie

✔ Sesiune intensivă: 
17 septembrie – 4 octombrie
• un modul: 8 şedinţe x 3 ore
• două module: 16 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 16-26 iulie şi 3-13 septembrie

✔ Sesiune extensivă:  
13 octombrie – 9 decembrie
• un modul: 16 şedinţe x 1,5 ore
• două module: 16 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 10 septembrie – 9 octombrie

adulţi
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Ateliere pentru copii
• Un modul: 10 şedinţe x 2 UP*

✔ Nivel începător: 
iniţiere în limba franceză prin  
activităţi manuale: copii 6-7 ani
„Abécédaire” – limba franceză prin activităţi  
artistice pe tema „literei”: copii 8-10 ani

✔ Nivel intermediar / avansat:
„Ora cu poveşti” – atelier de lectură  
şi creaţie: copii 7-10 ani

*UP = unitate pedagogică de 45 de minute

Pe 3 septembrie încep înscrierile  
pentru cursurile anuale!

Atelier pentru adolescenţi 

✔ Nivel intermediar / avansat:
Teatru în limba franceză: adolescenţi 11-15 ani
înscrieri: pe durata întregului an.

Şcoala de vară

✔ Sesiunea I: 18 -29 iunie
• un modul: 10 şedinţe x 2 UP*
înscrieri: 28 mai – 14 iunie
✔ Sesiunea II: 2-13 iulie
• un modul: 10 şedinţe x 2 UP*
 înscrieri: 28 mai – 28 iunie

copii şi adoleScenţi
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12 pregătire pentru  
eXamene și teSte

DELF şi DALF: simulare 

✔ Sesiunea II: 
5-30 martie
DELF B1 sau B2 / DALF C1 sau C2 
• un modul: 8 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 13 februarie – 1 martie

✔ Sesiunea III: 
8 octombrie – 2 noiembrie
DELF B1 sau B2 / DALF C1 sau C2 
un modul : 8 şedinţe x 3 ore 
înscrieri : 17 septembrie – 4 octombrie

DFP: pregătirea examenelor CCIP

Opţiuni: juridică, medicală, de afaceri, 
turism şi industrie hotelieră
12 martie – 7 aprilie
• un modul: 8 şedinţe x 3 ore
înscrieri: 13 februarie – 8 martie

TCF/TEF: pregătirea probelor orale

• un modul: 8 şedinţe x 3 ore 
înscrieri: în orice moment din an.
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EXAMENE ŞI TESTE SESIuNE

TCF / TCF-Québec / 
TCF pour l‘accès à la 
nationalité française

30 martie 
înscrieri până pe 8 martie

DELF – DALF (adulţi) 21-22 aprilie
înscrieri până pe 8 aprilie

DELF – DALF (elevi) 5-6 mai 
înscrieri până pe 30 martie

TCF / TCF-Québec / 
TCF pour l‘accès à la 
nationalité française

25 mai 
înscrieri până pe 3 mai

DFP – Diplome de 
franceză profesională 
(domenii: afaceri, 
medical, juridic, turism)

11-15 iunie
înscrieri până pe 7 mai

TCF / TCF–Québec / 
TCF pour l‘accès à la 
nationalité française

6 iulie 
înscrieri până pe 14 iunie

DELF – DALF  
(elevi şi adulţi)

10 și 11 noiembrie
înscrieri până pe 25 octombrie

e-TEF/e-TEFàQuébec/ 
e-TEF pour l‘accès à la 
nationalité française
(online)

data dorită de candidat
(miercuri sau vineri) 
înscrieri cu cel puţin 
o săptămână înainte de 
data examenului



tarife curSuri 
valabile până la 31 iulie  

(tarifele includ suportul pedagogic)
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*De tariful redus beneficiază persoanele care au fost înscrise 
la una dintre cele două sesiuni precedente sau cel de-al doilea 
membru al aceleiaşi familii (numai rude apropiate: soţ-soţie, 
părinţi-copii);  în cazul în care înscrierea nu se face în aceeaşi 
perioadă, este necesar a se prezenta chitanţa persoanei din 
familie înscrise anterior. Reducerea se aplică de asemenea 
studenţilor înscrişi la cursurile de franceză generală pe baza 
carnetului de student vizat la zi numai în cazul în care plata se 
va face la Serviciul de Înscrieri.  
Taxele se plătesc la rata stabilită de Cancelaria Ambasadei 
Franţei în lei, în numerar sau prin card bancar.
Suma plătită nu este rambursabilă după începerea cursurilor.

**UP = unitate pedagogică de 45 de minute

Franceză generală pentru adulţi – toate nivelurile

un modul 120 € 110 €*

două module 193 € 183 €*

două module sâmbătă+duminică 218 € 200 €*

Cursuri de pregătire pentru examene și teste
Cursuri speciale

un modul 140 € 130 €*

Franceză pentru copii şi adolescenţi

ateliere,  şcoala de vară: 20 UP** 100 €   90 €*

curs anual pentru copii: 60 UP** 180 € 160 €*

curs anual pentru adolescenţi:  
un modul de 60 de ore 210 € 190 €*
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DELF-DALF Adult Student Elev

DELF A1 39 € 39 € 23 €
DELF A2 59 € 59 € 35 €
DELF B1 79 € 69 € 47 €
DELF B2 89 € 79 € 53 €
DALF C1 99 € 89 € -
DALF C2 99 € 89 € -

TCF (Test de cunoaştere a limbii franceze) 
e-TEF (Test de evaluare a limbii franceze)

TCF / e-TEF: probe obligatorii (3) 130 €

TCF / e-TEF: probe obligatorii + 1 probă facultativă 160 €

TCF / e-TEF: probe obligatorii + 2 probe facultative 180 €

TCF Québec / e-TEFàQuébec 130 €

TCF / e-TEF pour l‘accès à la nationalité française 130 €

Examene de franceză profesională  
(Camera de Comerţ şi Industrie din Paris – CCIP)
DFP A2 90 €
DFP B1 110 €
DFP Scientifique et Technique B1 120 €
DFP Secrétariat B1 120 €
DFP Secrétariat B2 120 €
DFP Médical B2 120 €
DFP Juridique B2 120 €
DFP Affaires B2 120 €
DFP Affaires C1 120 €
DFP Affaires C2 150 €
DFP Tourisme et Hôtellerie B1 120 €
Option guide DFPTH 50 €
DFP Tourisme et Hôtellerie B1 + option guide DFPTH 170 €



BUCAREST

Institutul Francez din București
Bd. Dacia 77, 020051 București
www.institutfrancais-roumanie.com
Serviciul de înscrieri
Tel: 0374 125 206; 0374 125 209
Fax: 0374 125 272
E-mail: inscri@institutfrancais-roumanie.com
de luni până joi: 12.00-18.00

Școala 
Centrală

Liceul 
Francez


