
Nume ........................................ 
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Data ........................................... 

 

EXAMEN SCRIS pentru obŃinerea  

Certificatului de competenŃă lingvistică tip A2 pentru Limba română 

 

1. CitiŃi textele de mai jos şi alegeŃi varianta corectă de răspuns. 0,50 p. 

 

Terapia cu ceai 

 

Tratamentele pe bază de ceaiuri de plante sunt un remediu în tratarea multor 1. ...................., dar 
trebuie să ştii ce plantă acŃionează cel mai eficient în cazul 2. .................... şi cum se prepară ceaiul. 
Cei care au creat o adevărată artă 3. .................... au fost asiaticii. Cha-no-yu, ceremonia japoneză 
4. ...................., pune accentul pe graŃie, maniere elegante şi politeŃe. Însă, dincolo de asta, obiceiul 
de a bea ceai se pierde în negura timpului. Oamenii au constatat că băutura le face bine, aşa că 
astăzi se poate vorbi despre o adevărată terapie cu ceai, care practic dă rezultate în toate bolile, în 
ciuda suspiciunii 5. .................... . 

(după Carmen Ciripoiu, „Felicia”, 11.02.2007) 
 

 

1. a. boală   b. bolii   c. boli   d. bolilor 
2. a. unei afecŃiuni  b. nişte afecŃiuni c. afecŃiune  d. de afecŃiune 
3. a. ceaiului   b. a ceaiului  c. ceai   d. ceaiurilor 
4. a. a ceaiului   b. ceaiului  c. ceaiurilor  d. ceai 
5. a. unii   b. unor   c. unui   d. unora 
 
2. UtilizaŃi informaŃiile din textul de mai jos pentru a completa spaŃiile libere din scrisoarea din 

stânga paginii. ScrieŃi unul sau două cuvinte. 1 p. 

 

 
       

Dragă Mihaela, 
 
E foarte important să nu spui 1. .................... 
ceea ce vei afla în continuare. Dacă vei dezvălui 2. 

.................... acest secret al meu, să ştii că nu mai putem 
fi prietene. Insist pentru că eu am avut câteva 
experienŃe neplăcute cu fosta mea prietenă, Diana. I-am 
împărtăşit un secret, asemănător cu cel pe care Ńi-l voi 
spune imediat, şi ea l-a spus 3. .................... colegilor 
mei de clasă. Ar fi fost mai bine dacă nu 4. .................... 
încredere în ea. 
5. .................... 
 
 

Dragă Mihaela, 
 
E foarte important ca nimeni să nu afle lucrurile 
pe care Ńi le voi spune în continuare. Dacă 
vorbeşti cu cineva despre acest secret al meu, să 
ştii că nu mai putem fi prietene. Insist pentru că 
eu am avut câteva experienŃe neplăcute cu fosta 
mea prietenă, Diana. I-am împărtăşit un secret, 
asemănător cu cel pe care Ńi-l voi spune imediat, 
şi, a doua zi, toŃi colegii mei de clasă ştiau. 
 
Am regretat mult faptul că am avut încredere în 
ea. 
Deci ... 



3. PuneŃi cuvintele din paranteză la forma corectă. 1 p. 

 

Simpozionul Viitorul turismului în România a durat trei zile şi s-a desfăşurat în Bucureşti. 
Ştefan, directorul (agenŃie) 1. .................... „VacanŃa ta” s-a întors, în sfârşit, în oraş. A ajuns seara 
târziu, iar Andrei, prietenul (el) 2. ...................., l-a aşteptat la aeroport. În maşină, Ştefan i-a povestit 
(Andrei) 3. .................... că a avut o săptămână foarte grea în capitală. ToŃi (director) 4. .................... 
agenŃiilor de turism din zonă au participat la simpozion. Au fost discuŃii foarte (interesant) 5. 

.................... şi douăzeci (persoană) 6. .................... au prezentat diverse proiecte. Anul viitor vor fi cu 
siguranŃă (mult) 7. .................... clienŃi decât în prezent şi toŃi vor dori servicii foarte bune. Ştefan l-a 
întrebat (Andrei) 8. .................... care e (frumos) 9. .................... loc unde a fost vacanŃă şi el i-a 
răspuns: „N-am găsit încă destinaŃia perfectă, dar mi-au plăcut (insulă) 10. .................... din Grecia 
foarte mult.” 

 
4. CitiŃi textul şi decideŃi dacă enunŃurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). 1 p. 

 

O soluŃie neaşteptată 

 În oraşele mari, traficul este o problemă permanentă. Şoferii şi pietonii trebuie să cunoască 
numeroase reguli de circulaŃie, să fie atenŃi la indicatoare, la semafor şi la multe alte aspecte. 
 De fapt, poate că soluŃia pentru un trafic civilizat şi fără probleme este în comportamentul 
nostru pe stradă. În Olanda există acum un proiect care se numeşte Shared Space şi care pleacă de la 
ideea că şoferii şi pietonii pot să folosească străzile din oraş fără reguli de circulaŃie. 
 Specialiştii au observat că există foarte multe semne, indicatoare şi, uneori, explicaŃii, însă 
peste jumătate dintre şoferi le ignoră total şi conduc fără ajutorul lor. În plus, în oraşele civilizate, 
regulile principale din trafic sunt înŃelegerea şi toleranŃa. Acest lucru demonstrează că semnele de 
circulaŃie sunt, de fapt, inutile. 
 Oraşul Drachten din Olanda are o populaŃie de aproximativ 1000 de locuitori şi a fost primul 
care a aplicat proiectul Shared Space. Aici nu mai există nici un indicator pe străzi, nu sunt 
semafoare, stopuri la intersecŃii sau linii care separă benzile de circulaŃie. Acum oraşul poate arăta 
mai bine turiştilor şi vizitatorilor locurile sale culturale şi clădirile istorice. La acest proiect participă 
şi alte localităŃi din Olanda, dar şi din Anglia, Germania, Danemarca şi Belgia, însă specialişti din 
SUA, Argentina sau Mexic sunt şi ei interesaŃi de proiect. 
 În toate oraşele unde există Shared Space, numărul accidentelor de circulaŃie este acum mai 
mic. Traficul civilizat şi sigur, cu oameni relaxaŃi, nu este, deci, imposibil. E nevoie însă de bun simŃ, 
toleranŃă şi înŃelegere. 

(după „Foaia transilvană”, decembrie 2006) 

a. În proiectul Shared Space numărul regulilor de circulaŃie este mai mic.  □ 
b. Mai mult de jumătate dintre şoferi nu cunosc indicatoarele de circulaŃie.  □ 
c. Traficul fără semne de circulaŃie este posibil.      □ 

d. În Drachten există acum mai multe obiective turistice.     □ 

e. Şi alte Ńări, în afară de Olanda, sunt implicate în proiectul Shared Space.  □ 

f. După aplicarea proiectului Shared Space, numărul accidentelor a crescut.  □ 
 
5. SunteŃi în vacanŃă la mare de două zile. ScrieŃi o carte poştală pentru familia voastră despre 

locul în care sunteŃi şi cum vă simŃiŃi. 1,50 p.  

 



Nume ........................................ 
Facultatea .................................. 
Data ........................................... 
 

EXAMEN SCRIS pentru obŃinerea  

Certificatului de competenŃă lingvistică tip B1 pentru Limba română 

 
1. CompletaŃi textele de mai jos cu cuvintele sau expresiile date. 0,50 p. 

 

 unele  niciun  pe ceilalŃi  alŃii  cealaltă 
Ce să mai crezi şi despre toate sfaturile nutriŃioniştilor? Unii îŃi recomandă să bei multe lichide, 
.................... sunt de părere că nu e bine să exagerezi. De aceea, e mai bine să nu-i crezi nici pe unii, 
nici .................... . Eu am vorbit cu două fete care au început câte o dietă drastică. Una a mâncat numai 
fructe, dar n-a slăbit .................... kilogram. În schimb, .................... a mâncat tot fructe, şi a slăbit 5 
kilograme într-o săptămână. După cum se vede, fiecare organism reacŃionează diferit: când 
.................... diete nu dau rezultate, nu trebuie să insistăm. E mai bine să încercăm ceva nou. 
 
2. AlegeŃi varianta corectă. 0,50 p. 

 

Azi este 2 ianuarie şi mai sunt doar trei zile până 1. .................... vacanŃei. Din păcate, eu trebuie să mă 
întorc acasă 2. .................... terminarea concediului meu. În 24 decembrie, m-am dus la schi. Am 
aşteptat atât de mult această vacanŃă, încât o lună întreagă m-am gândit numai la ea. 3. .................... 
mi-am cumpărat mănuşi şi clăpari noi, mi-am luat biletul. Am ajuns în staŃiunea mea favorită şi, 4. 
.................... iarna trecută, totul a fost perfect. Dar 5. .................... m-a sunat vecina mea. Mi-a spus că 
uşa de la casa mea e deschisă şi că a văzut şi un geam spart. Acum sunt în tren 6. .................... o oră. 
Sunt îngrijorat şi mă gândesc la ce voi găsi acasă 7. .................... voi ajunge. Desigur, va trebui să 
chem poliŃia şi probabil 8. .................... voi merge la agenŃia de asigurări ca să le spun ce s-a întâmplat. 
Am auzit că, 9. .................... se întâmplă aşa ceva, primeşti banii de asigurare 10. .................... de cel 
puŃin trei luni. Dar poate, totuşi, n-a fost niciun hoŃ. 
 
1. a. la sfârşit  b. la sfârşitul  c. în sfârşit  d. sfârşitul 
2. a. înaintea  b. înainte  c. înainte de  d. înainte să 
3. a. după ce  b. după aceea  c. după cum  d. după 
4. a. la fel de  b. la fel   c. tot aşa cum  d. la fel ca 
5. a. aseară  b. deseară  c. deseori  d. câteodată 
6. a. peste  b. de   c. după   d. aproape 
7. a. imediat  b. imediat ce  c. imediat după  d. după 
8. a. în urmă  b. ca urmare a  c. în urma  d. pe urmă 
9. a. întotdeauna când b. întotdeauna  c. de obicei  d. mereu 
10. cu întârziere  b. târziu  c. cu o întârziere d. mai târziu 
 
3. PotriviŃi jumătăŃile de enunŃuri din cele două coloane, A şi B. 0,70 p. 

 

A.       B. 

1. Am avut mari emoŃii înaintea a. aceea m-am odihnit o oră. 
2. Trebuie să plătesc facturile înainte   b. la efectele poluării asupra sănătăŃii 
3. Voi pleca la mare după     c. examenului de limba engleză 
4. Am luat prânzul, după    d. în care nu obŃin viza? 



5. Cheamă-mă în caz     e. de sfârşitul lunii. 
6. Ce ar trebui să fac în cazul    f. ce voi termina cursurile. 
7. Am citit un studiu referitor    g. că ai nevoie de ajutorul meu. 
 
4. GăsiŃi sinonime pentru cuvintele subliniate din textele de mai jos. 1 p. 

 
Medicina tradiŃională cunoaşte proprietăŃile/ ________________ terapeutice pe care le are mierea. Ea 
este folosită/ ________________ de multă vreme în tratarea unor afecŃiuni. De obicei/ 
________________ este utilizată în amestec/ ________________ cu alte ingrediente precum lămâie, 
lapte sau ghimbir. De curând,/ ________________ s-a demonstrat ştiinŃific că deliciosul aliment e 
foarte eficient contra/ ________________ răcelilor. Mai mult,/ ________________ cercetătorii susŃin/ 
________________ că efectele cele mai spectaculoase au fost înregistrate în vindecarea răcelilor mici. 
Mierea e mai indicată/ ________________ decât medicamentele aflate într-o gamă atât de diversă/ 
________________ în toate farmaciile. 
 
5. CitiŃi textul şi decideŃi dacă enunŃurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). 1 p. 
 

Despre frumuseŃe 
 În secolul V î.Hr. sculpturile greceşti au făcut posibilă concepŃia potrivit căreia corpul uman 
este frumos atunci când fiecare parte a sa este perfect proporŃionată. Atletul a devenit subiectul 
preferat al sculptorilor clasici şi model pentru reprezentările divinităŃii, fiind identificate în el calităŃi 
atribuite zeilor, precum autocontrolul, curajul, echilibrul interior. 
 După ce au cucerit Grecia, romanii au început şi ei să fie interesaŃi de aspectul lor exterior, 
adoptând multe elemente ale culturii elene, precum pasiunea pentru simetrie şi obsesia grecilor pentru 
părul blond. ReŃetele romane de vopsire a părului erau, la acea vreme, amestecuri stranii a căror 
utilizare a avut ca efect, în multe cazuri, pierderea completă a părului. 
 În Evul Mediu, profunde schimbări culturale au determinat modificarea viziunii asupra 
frumuseŃii feminine. Cuvântul-cheie a devenit puritatea, iar interesul pentru haine şi frumuseŃe 
exterioară a fost aspru condamnat de conducătorii bisericii. 
 În timpul Renaşterii, oamenii au început din nou să admire frumuseŃea înŃeleasă ca 
perfecŃiune. În 1562 a apărut primul tratat de cosmetică al Occidentului, intitular Ornamentele 
femeilor. Tot în această perioadă, faŃa palidă a femeilor a început să fie considerată un semn de 
puritate interioară şi o necesitate pentru ca despre o femeie să se poată spune că e frumoasă. 
 FrumuseŃea poate fi utilă, au afirmat istoricii, aceasta ajutându-i uneori pe oameni să urce pe 
scara socială, să aibă putere politică sau să devină bogaŃi. Întotdeauna oamenii frumoşi au beneficiat 
de reacŃii pozitive din partea celorlalŃi şi de mai multe oportunităŃi. 
 Idealul de frumuseŃe s-a schimbat de foarte multe ori în secolul trecut. În special datorită 
influenŃei presei şi a industriei de divertisment, conceptul a suferit atâtea modificări, încât astăzi nu 
mai putem vorbi de un standard clar. Este probabil ca în viitor să nu se revină la un model unic de 
frumuseŃe şi ca fiecare individ să îşi aleagă propriile criterii de evaluare – asta, desigur, dacă e capabil 
să scape de standardele pe care media de specialitate încearcă, de multe ori, să le impună. 
 

1. Pentru greci, nu a existat niciodată un singur ideal de frumuseŃe.    

2. Înainte de cucerirea Greciei, romanii nu erau foarte preocupaŃi de felul cum arătau.  

3. În Evul Mediu, frumuseŃea era foarte importantă.      

4. Preocupările cosmetice aparŃin epocii moderne.      

5. Oamenii frumoşi avansează mai uşor pe scara socială.      
 
6. ScrieŃi un articol despre profesia pe care o consideraŃi cea mai interesantă şi motivaŃi-vă 
alegerea. 1,30 p. 


