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Departamentul de competenţă lingvistică EUROLINGUA 

   

   
PROGRAMAREA EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ 

LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ 

 

      
Departamentul de competenţă lingvistică - "EUROLINGUA" - 

organizează examen de competenţă lingvistică, la LIMBA ENGLEZĂ, 

pentru studenţii în ultimul an de studiu de la Facultatea de INGINERIE. 

Conform Cadrului European Comun, nivelurile sunt A1 (nivel 

introductiv), A2 (nivel intermediar), B1 (nivel de bază), B2 (nivel avansat 

sau independent), C1 (nivel autonom pentru folosire regulată în contexte de 

dificultate rezonabilă), C2 (nivel profesionist).  

 

DESFASURAREA EXAMENULUI 

Pentru examenul de competenta lingvistica la limba engleza, va rog sa 

trimiteti pana in 01.02.2022 pe emailul competenta2022@gmail.com (toate 

documentele intr-un singur email) urmatoarele 3 teme + chitanta achitare 

taxa, CI si pentru doamnele casatorite certificat de nastere: 

1) Exprimare scrisă:  candidatul va trimite până în ziua examenului o 

redactare în care îsi va exprima părerea (personală) în legatură cu unul 

dintre subiectele de mai jos (între 7-12 rânduri): 

 

1. How will you use English in the future? 

2. What will you do after you finish university? 

3. If you were going to change jobs or try to get a job, what kind of job 

would you want to apply for? 

4. Would you like to open your own business? Why or why not? 

5. What do you think will be the future of computers? 

6. What are ten things individuals can do to help the environment? 

7. Talk about how technology has changed in your lifetime. 



8. What do you think is the most important thing that humans have 

created? 

9. Use your imagination. How will people communicate in the future? 

2) Exprimare orală:  

Candidatul se va înregistra (pe telefon sau alt dispozitiv) pentru a 

realiza un document sonor de maximum 2 minute despre viaţa familială, 

domeniile de interes, viaţa studenţească, timp liber, proiecte, etc. Vă rog să 

vă descrieti și nivelul de engleză și cum ați ajuns să aveți acest nivel (nu ați 

studiat prea multă engleză, ați învățat singuri, etc.)  

3. Înţelegere orală: candidatul va trebui să rezume în maximum 6-7 

rânduri (în scris) conținutul acestui video (Top 6 ways technology has 

changed our lives): 
https://www.youtube.com/watch?v=WC_Z712RPxI 

 

In concluzie va rog sa fotografiati/scanati si sa trimiteti pana in 

01.02.2022 urmatoarele documente intr-un singur e-mail la adresa 

competenta2022@gmail.com:  

 

 redactarea scrisa (7-12 randuri); 

 mesajul audio de maximum 2 minute; 

 rezumatul acestui video:  
https://www.youtube.com/watch?v=WC_Z712RPxI 

 chitanta taxa de competenţă lingvistică + copie CI 

 certificatul de casatorie (doar în cazul studentelor căsătorite). 

Va rog sa specificati numele si specializarea la subiectul emailului.  

 

Pentru intrebari suplimentare, va rog sa sunati la 0747373788.  
 

 

 

Comisia de examinare,  

 

Lector univ. dr. Elena PALITA 

Lector univ. dr. Mihaela MANASIA 
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