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PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ONLINE A  EXAMENULUI  

PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ  

LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

Examenul pentru obținerea certificatului de competență lingvistică în limba 

română va fi organizat online de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie în perioada 

mai – iunie 2020. 

 

1. Datele de examinare pentru perioada mai – iunie 2020: 

 

Data examinării Durata examinării 

(ora României) 

Număr maxim de candidați 

(pentru o sesiune de 

examinare) 

29.05.2020 9.00-13.00 5 

05.06.2020 9.00-13.00 5 

12.06.2020 9.00-13.00 5 

19.06.2020 9.00-13.00 5 

26.06.2020 9.00-13.00 5 

 

 

2. Structura examinării 

Examinarea presupune două probe (folosind Google Meet pentru videoconferință și e-

mailul pentru transmiterea materialelor): 

 

1. Proba scrisă (în intervalul 9.00-11.00) 

2. Proba orală (în intervalul 11.30-13.00) 

 

Între cele două probe va fi o pauză de 30 de minute (în intervalul 11.00-11.30). 

 

 3. Înscrierea candidaților 

 

Programarea candidaților se va face telefonic (în funcție de numărul de locuri 

disponibile pentru fiecare dată de examinare) la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și 

Teologie. 

Tel: +40256592164 – secretar șef Ramona Mițiga 

Ulterior, candidații vor achita taxa pentru obținerea certificatului de competență 

lingvistică accesând link-ul http://plationline.uvt.ro/competente_lingvistice/ 

http://plationline.uvt.ro/competente_lingvistice/
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Candidații vor trimite dovada plății (confirmare sau extras de cont), pașaportul sau 

actul de identitate (scanat sau poză) și un număr de telefon de contact la adresa de e-mail: 

ramona.mitiga@e-uvt.ro  

 

IMPORTANT! 

Solicitarea înscrierii pentru una dintre datele de examinare se va face cu cel 

puțin două zile înainte de data programată. 

 

 

4.  Susținerea examenului (pentru candidați) 

 

Cu o zi înainte data examinării comisia de examinare va trimite candidaților link-ul 

întâlnirii, prin e-mail. Candidații vor confirma primirea link-ului. 

 

La data și la ora programată, candidații vor accesa link-ul primit. 

.  

Pentru a putea susține examenul, candidații vor folosi calculatorul personal, prevăzut 

cu cameră video și microfon. Este necesară o conexiune stabilă la internet și programul 

Microsoft Word (sau un alt procesor de text). Folosirea telefonului nu este posibilă. 

 

Se recomandă candidaților să se conecteze la întâlnirea online cu 15 minute înainte de 

începerea examenului pentru a verifica conexiunea și funcționalitatea microfonului. 

 

Candidaților li se va cere să prezinte pașaportul / actul de identitate în timpul sesiunii 

de examinare. 

 

5. Eliberarea certificatelor 

 

Candidații vor primi pe e-mail, de la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și 

Teologie, certificatul în format pdf (scanat) în termen de două zile lucrătoare de la data 

susținerii examenului. 

Certificatul în format fizic va putea fi ridicat de la secretariatul Facultății de Litere, 

Istorie și Teologie după o programare online prealabilă la adresa de e-mail: 

ramona.mitiga@e-uvt.ro. 
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