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CENTRUL DE LIMBI MODERNE 

METODOLOGIA DESFĂȘURĂRII ON-LINE A 

EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE  

 
1. Examenul se organizează conform Cadrului european de referinţă pentru limbi şi constă în verificarea: 

o înţelegerii discursului oral 
o exprimării orale 
o înţelegerii textului scris 
o exprimării în scris 

 
* Pentru detalii, accesaţi grila de autoevaluare la: 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr 

 
2. Candidatul se înscrie online, atașând următoarele documente: cerere de înscriere (scanată), copie după CI, copie 

după chitanță/ ordin de plată; 
 

3. Toate probele sunt obligatorii; acestea se susţin online în aceeaşi zi, în următoarea ordine: 

o Proba de exprimare orală (5-10 minute) se va desfășura prin intermediul platformei de conferencing Zoom 
accesată la data și ora stabilită de comun acord de candidat și de membrii comisiei (datele de conectare și 
indicațiile necesare pentru susținerea în bune condiții a examinării sunt trimise în timp util candidatului pe 
email); 

o Proba de înţelegere a discursului oral (20 de minute): candidatul, în cadrul aceleiași ședințe video-audio, 
audiază (de două ori succesiv) o înregistrare cu conținut lingvistic autentic și soluționează sarcinile de lucru 
afișate pe ecran în timp real; pentru a promova proba, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 
50% dintre acestea.   

o Proba de înţelegere a textului scris (20 de minute) și proba de exprimare în scris (40 de minute) se vor 
desfășura sub supravegherea comisiei pe platforma Google classroom prin completarea unui document 
word în format editabil; la expirarea timpului alocat, documentul se va descărca în format rtf.. 

 
* Important: Întregul process de examinare este înregistrat și stocat în arhiva CLM timp de 6 luni.  

 
4. Comisia de examinare este alcătuită din cadre didactice ale departamentelor de specialitate din cadrul 

Facultăţii de Litere. 

 
5. Rezultatele se comunică pe e-mail în termen de 2 zile lucrătoare. Atenție: rezultatele nu se comunică 

telefonic! 

 
6. Certificatele vor fi trimise direct la Biroul Doctorate în termen de 5 zile lucrătoare. 

 
7. Certificatele se eliberează pe cele şase niveluri comune de referinţă: 

A1 – Nivelul introductiv sau de descoperire Utilizator elementar 
A2 – Nivelul intermediar sau de supravieţuire 

 
B1 – Nivelul prag sau intermediar Utilizator independent 
B2 – Nivelul avansat 

 
C1 – Nivelul autonom sau de competenţă operaţională efectivă Utilizator experimentat 
C2 – Nivelul de măiestrie sau perfecţiune 
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