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Bun venit
Dorim să-ţi urăm bun venit în cadrul Consorţiului pentru Normalizare Lingvistică 
(CPNL) şi să-ţi mulţumim că ne-ai acordat încrederea de a începe sau a continua 
studiul limbii catalane.
Intenţia noastră este să te ajutăm să-ţi atingi obiectivele. Scopul cursurilor noastre 
este achiziţionarea unui bagaj consistent de cunoştinţe care să te ajute să comunici 
cu încredere în limba catalană. De aceea, cursurile au la bază comunicarea. Pe 
durata întregului curs se lucrează pe baza unor situaţii de comunicare reale  care 
trebuie rezolvate cu ajutorul resurselor lingvistice şi a corectitudinii corespunzătoare 
fiecărui nivel de studiu.

Ce este “Consorci per a la Normalització Lingüística”?
CNPL este o instituţie publică ce se adresează persoanelor, urmăreşte coeziunea 
socială prin intermediul încurajării folosirii limbii catalane şi asigură formarea şi 
dinamizarea lingvistică. CNPL este format din Generalitat de Catalunya şi mai multe 
primării, consilii judeţene şi deputăţii. 
Obiectivul CNPL este să faciliteze cunoaşterea şi folosirea limbii catalane şi 
răspândirea acesteia în toate perimetrele.

O reţea foarmată din 22 de centre de normalizare lingvistică (CNPL) oferă servicii 
pe întreg teritoriul Cataloniei având 140 de centre de primire şi peste 400 de 
profesionişti specializaţi.

Informaţii cu privire la cursuri

Cursurile CNPL au la bază programe de limbă catalană ale Direcţiei Generale 
de Politică Lingvistică a Generalitat de Catalunya  şi are echivalenţe cu nivelele 
Cadrului european comun de referinţă.

Primele nivelele de învăţare sunt următoarele: 
 · nivel iniţial sau introductiv: se învaţă câteva formule care permit un   
   minim de interacţiune în limba catalană
 · nivel începător: se începe exprimarea orală şi se îmbunătăţeşte   
   înţelegerea

Orarul cursurilor la zi este variat şi flexibil. CNPL oferă garantat pe întreg teritoriul 
cursuri pentru nivelul introductiv, de bază, elementar, intermediar şi avansat care 
se adresează populaţiei adulte din Catalonia. 
Formele de bază sub care sunt organizate cursurile sunt la zi, la fără frecvenţă şi 
on-line. 
În cazul cursurilor la zi, formarea este asigurată de către profesori specializaţi care 
îndrumă cursantul şi asigură o relaţie directă între cursanţi şi profesori. Orarul cur-
surilor la zi este variat şi flexibil: se organizează cursuri anuale, de patru trimestre, 
intensive, semiintensive, etc. 
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Regulament

1. Perioade de înscriere 
Majoritatea centrelor CNL au ca perioadă de înscriere, lunile septembrie, ianuarie-
februarie şi iunie.

2. Condiţii necesare pentru înscriere
Pentru înscriere la cursuri, cursantul trebuie :
• Să aibă vârsta de 18 ani sau
• Să aibă 16 ani şi să nu fi urmat şcolarizarea obligatorie în Catalonia

La înscriere, cursantul trebuie să prezinte documentele solicitate dar nu este 
obligatoriu să fie prezent. 
Nu se acceptă înscrierile prin poştă, telefon sau fax.

3. Probă de selecţie
Proba de selecţie este o cerinţă obligatorie în cazul în care cursantul nu dispune 
de de un certificat, şi are o valabilitate de maxim doi ani. În cazul în care cursantul 
a dat proba de selecţie Parla.cat, CNL va putea decide dacă, cursantul mai trebuie 
să dea şi proba CNL, completă sau parţială, proba orală sau scrisă, după caz.
Toate persoanele interesate de nivelul D şi care nu au trecut prin nivelul de 
suficienţă al CPNL sau nu au certificatul DGPL, vor trebui să treacă în mod obliga-
toriu prin proba de selecţie.

4. Tipuri de înscriere
Standard, semigratuită şi gratuită. 
Pentru mai multe informaţii: www.cpnl.cat/cursos-catala/preus.html

Toate persoanele înscrise gratuit trebuie să se prezinte obligatoriu  în sala de curs 
în prima sau a doua zi a cursului. Dacă din diferite motive nu pot fi prezente, vor 
trebui să anunţe CNL la care s-au înscris. În caz contrar, îşi vor pierde locul şi vor 
fi nevoite să treacă din nou prin procedura de înscriere. 

Taxa de înscriere nu include administrarea certificatului.

5. Returnarea contravalorii înscrierii
Cursanţii pot renunţa la cursuri dacă nu pot fi prezenţi cu regularitate din motive 
de serviciu, studii, sănătate, etc. Pentru acest lucru trebuie să se adreseze servi-
ciului administrativ al CNL, în scris, cât mai din timp posibil dar nu mai târziu de 
cinsprezece zile după ultimul curs la care au asistat.

6. Documente necesare
- Buletin / carte de identitate sau paşaport (în original)
- Documente care să facă dovada plăţii integrales au parţiale:
- Documente pentru înscriere:
Fişa de înscriere: trebuie completată şi returnată la CNL
- Certificat ce atestă nivelul sau acreditarea obţinută în urma probei de selecţie
- Autorizaţia din partea părinţilor, în cazul în care cursanţii au 16 sau 17 ani şi nu 
au urmat şcolarizarea obligatorie în Catalonia.
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7. Schimbarea orarului
Odată ce s-a înscris, cursantul nu mai poate să-şi schimbe orarul cu excepţia unor 
cauze justificate şi în următoarele condiţii:
 - Se acceptă modificări doar daca există locuri libere
 - Dacă pentru un anumit curs există mai multe cereri decât locuri   
   disponibile, se va ţine cont de ordinea sosirii.

8. Anulare şi abandon
Persoanele care nu pot urma un curs trebuie să înştiinţeze CNL pentru ca înscrierea 
acestora să fie anulată şi să se poate reînscriere în orice altă perioadă de înscrieri.
Persoanele care au abandonat două cursuri într-un an, nu vor putea să se mai 
înscrie timp de un an de la data înscrierii la primul curs abandonat.

9. Prezenţa   
CPNL va emite un certificat de asistenţă cursanţilor care au asistat la un minim de 
75% din cursuri la zi.

10. Certificare
În cazul în care cursanţii au încheiat un nivel şi doresc eliberarea unui certificat, 
vor trebui să achite o taxă de administrare.

Consorţiul va emite certificate tuturor persoanelor care vor dispune de un docu-
ment de identificare.

11. Anularea grupurilor
Organizarea unui curs este condiţionată de înscrierea unui număr minim de 
persoane.

Cursuri online Parla.cat

Parla.cat

Parla.cat este o pagină web creată pentru predarea şi învăţarea limbii catalane 
care vă pune la dispoziţie materiale didactice şi instrumente performante de comu-
nicare şi de exersare orală. 

Ce oferă Parla.cat?
Pagina Parla.cat este disponibilă în catalană, castiliană, franceză, engleză şi 
germană.
Cursurile Parla.cat sunt organizate pe patru nivele de studiu: de bază, elementar, 
intermediar şi avansat. Fiecare nivel este format din trei cursuri.

Modalităţi
Sunt oferite trei modalităţi de învăţare: cu frecvenţă redusă, on-line şi liberă. 
Modalitatea liberă este gratuită şi vă permite să avansaţi în ritmul propriu. În ceea 
ce priveşte modalitatea on-line, învăţarea presupune urmarea unui plan de lucru 
stabilit cu tutorele. Această modalitate este contra cost şi pune la dispoziţie resur-
se precum chat, revistă digitală sau tablă virtuală, pentru a putea conversa în timp 
real şi pentru a rezolva activităţi ce implică colaborarea. 
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Condiţii de înscriere
CPNL gestionează modalitatea on-line oferită de cursul Parla.cat şi se adresează 
populaţiei adulte din Catalonia, şi anume, persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. 
Prezentarea unor date false la înscriere anulează înscrierea la curs iar instituţia nu 
este obligată să returneze suma plătită.

Înscrierea
Pentru a vă înregistra, trebuie să accesaţi pagina www.parla.cat.

Tipuri de înscriere
Înscrierea la cursurile on-line este unică şi nu beneficiază de niciun tip de reduce-
re. Preţul unui curs asistat este de 90 euro. Taxa de înscriere un include şi taxa de 
administrare a certificatului.

Returnarea contravalorii înscrierii
Contravaloarea înscrierii va fi returnată doar din motive organizatorice ale 
Consorţiului.

Falsitatea datelor prezentate la înscriere
Dacă, cursantul s-a înscris la un curs necorespunzător fie pentru că nu s-a înscris 
la cursul adecvat în funcţie de rezultatele obţinute la proba de nivel fie pentru că 
nu a avut studiile necesare pentru a se putea înscrie la un curs, instituţia nu este 
obligată să-i returneze banii şi nu va putea urma cursul. Pentru mai multe detalii 
accesaţi pagina www.parla.cat.

Certificare
În cazul în care cursanţii au încheiat un nivel şi doresc eliberarea unui certificat, 
vor trebui să achite o taxă de administrare.

Anularea grupurilor
Organizarea unui curs este condiţionată de înscrierea a minim 5 persoane. În ca-
zul în care nu se ajunge la acest număr, persoanelor deja înscrise li se va returna 
suma achitată. Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

     http://www.cpnl.cat/xarxa/scenlinia/

www.cpnl.cat


