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BAZA LEGAL� 
 Incepând cu anul universitar 2009/2010, examenul pentru ob�inerea Certificatului de 
competen�� lingvistic� la limba român�, pentru cet��enii str�ini care se prezint� la admitere la 
Universitatea din Oradea, se organizeaz�, de c�tre catedra de limba �i literatura român�-
biblioteconomie din cadrul Facult��ii de Litere, Universitatea din Oradea, conform aprob�rii 
Ministerului Educa�iei Cercet�rii �i Inov�rii confirmat� prin adresa nr. 36671/CMJ./21.07.2009 
 
CALENDAR 
 Examin�rile se programeaz� numai în timpul celor dou� semestre ale anului universitar, într-
o zi din s�pt�mân� �i la o or� fixate la începutul fiec�rui semestru de c�tre membrii comisiei. Ziua �i 
ora examin�rilor va fi f�cut� cunoscut� la începutul fiec�rui semestru atât Departamentului de 
Rela�ii Interna�ionale, cât �i prin afi�aj la loc vizibil în incinta Facult��ii de Litere. Examin�rile vor 
avea loc strict dup� programul stabilit, la sediul Facult��ii de Litere din Oradea 
 
INSCRIERE �I TAXE 
 Are dreptul s� se înscrie la examen orice persoan� care face dovada achit�rii taxei de 
examinare la casieria universit��ii, în contul Facult��ii de Litere.  

Înscrierea se face la Departamentul de Rela�ii Interna�ionale care va înainta Facult��ii de 
Litere solicitarea scris� de examinare înso�it� de lista persoanelor programate pentru fiecare dat� de 
examen. Solicitan�ii vor preciza în cererea de înscriere scopul în care solicit� acest certificat, pe 
baza c�ruia comisia va stabili tipul de certificat de competen��, conform nivelelor stabilite în acord 
cu cadrul european comun de referin�� al Consiliului Europei    (A1, A2, B1, B2). În mod curent 
Facultatea de Litere elibereaz� certificate de competen�� lingvistic� pentru cet��enii str�ini care 
doresc s� se înscrie într-un program de studiu cu predare în limba român� cu nivel de testare A sau 
B, în func�ie de nivelul programului de studiu (studii de licen��,  masterat sau specializare post-
universitar�) 

 Taxa este stabilit� în fiecare an de Consiliul Facult��ii de Litere. 
 
INFORMARE 
 Informa�iile legate de examinare pot fi ob�inute de la Departamentul de Rela�ii 
Interna�ionale, de la secretariatul Facult��ii de Litere sau de pe site-ul Facult��ii de Litere. 
 
CONSTITUIREA COMISIEI 
 Comisia este format� din 2 profesori examinatori, titulari ai catedrei de limba �i literatura 
român�-biblioteconomie, speciali�ti în limba român�. Pre�edintele comisiei este �eful de catedr� 
sau adjunctul �efului de catedr�. Comisia este aprobat� de Consiliul  facult��ii �i de Senatul 
universit��ii. 
 
 
 



ORGANIZAREA EXAMENULUI 
 Admiterea candida�ilor în examen – atât la proba scris� cât �i la cea oral� – se va face în 
baza unui act de identitate (buletin, carte de identitate, permis de conducere, pa�aport). 
 Examenul const� dintr-o proba scris� �i una oral�. La finalul probei scrise candida�ii 
semneaz� pentru predarea lucr�rii. Dup� corectarea testului scris se desf��oar� proba oral�. 
 Lucr�rile, listele de prezen�� �i borderourile  cu punctajele ob�inute la fiecare prob� se 
p�streaz� la catedr�. 
 
STABILIREA �I AFI�AREA REZULTATELOR 

Punctele ob�inute la aceast� prob� se cumuleaz� cu punctele ob�inute la proba oral�. 
Examenul verific� abilitatea de a scrie în limba român�, aptitudinea de a în�elege limba vorbit�, 
aptitudinea de a vorbi, aptitudinea de a citi �i a în�elege un text.  

Rezultatele examenului (exprimate prin calificativul admis/respins) se afi�eaz� dup� ce 
comisia definitiveaz� punctajele. Calificativul admis se acord� în urma ob�inerii a num�rului minim 
de puncte dintr-un maxim posibil, stabilit de c�tre comisie pentru fiecare set de teste. Punctajul este 
consemnat pe formularul certificatului de compten�� lingvistic�. Candida�ii declara�i admi�i vor 
putea intra în posesia certificatului în termen de maxim 2 zile lucr�toare, de la Departamentul de 
Rela�ii Interna�ionale. 
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