
NORME DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ 

pentru sesiunile  

iunie 2023 / septembrie 20231 

 

Pentru specializarea Limbă și literatură, examenul de licență va consta din două probe scrise, 

cu subiecte din fiecare dintre domeniile literatură, lingvistică și practică a limbii, astfel: 

1) Proba scrisă la limba și literatura A compusă din trei subiecte (literatură, lingvistică 

și practică a limbii);  

2) Proba scrisă la limba și literatura B compusă din trei subiecte (literatură, lingvistică 

și practică a limbii) 

Fiecare dintre cele 3 subiecte are pondere egală în alcătuirea probei de examen și este 

obligatoriu.  

Departamentele vor stabili tematica și bibliografia pentru examenul de licență, precum și 

modalitatea de organizare a materiei de examen, și o vor comunica studenților prin afișare pe 

internet și transmitere pe toate canalele oficiale de comunicare nu mai târziu de șase luni 

înainte de data examenelor.  

Durata fiecărei probe de examen este de 3 (trei) ore.  

Nota minimă pentru promovarea fiecărei probe scrise este 5 (cinci). Media minimă de 

promovare a examenului de licență este 6 (șase).  

ATENȚIE! Media între notele celor două probe scrise nu se poate face decât dacă la fiecare 

probă s-a obținut nota minimă 5. 

Studentul candidat este considerat admis numai dacă, făcându-se media între probele A și B 

promovate, aceasta este minimum 6 (șase).   

 

Pentru specializarea Limbi Moderne Aplicate examenul de licență este alcătuit din 3 (trei) 

probe, după cum urmează : 

1) Proba scrisă la limba A - engleză. În structura acestei probe scrise vor intra subiecte 

de traducere din limba engleză în limba română a unui text cu limbaj specializat, 

exerciții de identificare a unor structuri de sintaxa propoziției și a frazei, precum și 

structuri de morfologie a verbului, exerciții de sinonimie și terminologie cu structuri și 

termeni din textul de traducere. 

1 Prin decizia Consiliului Facultății din data de 13 aprilie 2022, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a hotărât 
să nu mai organizeze sesiunea de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat din luna februarie.  

1 
 

                                                           



Durata acestei probe scrie este de 2 (două) ore. 

 

2) Proba scrisă la limba B – cehă, croată, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, 

polonă, slovacă. În structura acestei probe scrise vor intra subiecte de traducere a unor 

texte specializate din limba B în limba română a unui text cu limbaj specializat, exerciții 

de identificare a unor structuri de morfologie, sintaxa propoziției și a frazei, precum și 

exerciții de sinonimie și terminologie cu structuri și termeni din textul de traducere. 

Durata acestei probe scrie este de 2 (două) ore. 

 

3) Probă scrisă la modul economie și modul drept. Aici studenții vor avea subiecte de 

tip grilă și vor putea opta pentru unul dintre modulele de economie și drept studiate în 

cei 3 ani. 

Durata acestei probe scrise este de 2 (două) ore. 

 

Nota minimă pentru promovarea fiecărei probe scrise este 5 (cinci). Media minimă de 

promovare a examenului de licență este 6 (șase). 

ATENȚIE! Media între notele obținute la probele scrise nu se poate face decât dacă la fiecare 

probă s-a obținut nota minimă 5. 

Studentul candidat este considerat admis numai dacă, făcându-se media între probele 

promovate, aceasta este minimum 6 (șase).   

 

Pentru specializarea Traducere și interpretare examenul de licență este alcătuit din 4 (patru) 

probe, după cum urmează : 

1) Proba scrisă la limba A. Durata acestei probe este de 3 (trei) ore. 

2) Proba scrisă la limba B. Durata acestei probe este de 3 (trei) ore. 

3) Proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba A 

4) Proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba B 

 

Nota minimă pentru a trece proba scrisă și pentru a putea susține proba de interpretare 

consecutivă este 5 (cinci). Nota minimă pentru a trece proba de  interpretare consecutivă este 

5 (cinci). Media minimă de promovare a examenului de licență este 6 (șase). 

ATENȚIE! Media între notele celor două probe nu se poate face decât dacă la fiecare probă s-

a obținut nota minimă 5. 
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Studentul candidat este considerat admis numai dacă, făcându-se media între probele 

promovate, aceasta este minimum 6 (șase).   

Pentru proba scrisă la limba engleză A sau B, examenul scris va cuprinde următoarele: 1) 

traducerea unui text din limba engleză în limba română, text cu limbaj specializat (economic, 

juridic, instituții europene, instituții internaționale, istorie, geopolitică etc.) ; 2) traducerea unui 

text din limba română în limba engleză, text cu limbaj specializat (economic, juridic, instituții 

europene, instituții internaționale, istorie, geopolitică etc.); 3) exerciții de identificare a unor 

structuri morfologice, de sintaxa propoziției și a frazei, ca și exerciții de terminologie 

(sinonimie contextuală / antonimie contextuală / colocații / definire a unor termeni specializați 

selectați din textul de traducere din limba engleză în limba română / utilizarea termenilor 

selectați în propoziții). 

 

Pentru proba scrisă la limba franceză A sau B, examenul scris va cuprinde următoarele: 

traducere din și în limba franceză a unor texte specializate; exerciții de comprehensiune a 

textului scris și de exprimare scrisă (rezumat, reformulare etc.); exerciții de gramatică; exerciții 

de lexic și semantică (lexic comun și lexic specializat; sinonimie, antonimie, hiponimie, 

hiperonimie, frazeologie); procedee de traducere. 

 

Pentru proba scrisă la limba germană A sau B, examenul scris va cuprinde următoarele: 

traducere din limba germană a unui text specializat și analiza procedeelor de traducere folosite; 

exerciții de comprehensiune a textului scris și de exprimare scrisă (rezumat, reformulare etc.); 

exerciții de gramatică; exerciții de lexic și semantică (lexic comun și lexic specializat; 

sinonimie, antonimie, hiponimie, hiperonimie, frazeologie). 

 

Pentru proba scrisă la limba italiană A sau B, examenul scris va cuprinde următoarele: 

traducere din și în limba italiană a unor texte specializate; exerciții de comprehensiune a 

textului scris și de exprimare scrisă (rezumat, reformulare etc.); exerciții de gramatică; exerciții 

de lexic și semantică (lexic comun și lexic specializat; sinonimie, antonimie, hiponimie, 

hiperonimie, frazeologie). 

 

Pentru proba scrisă la limba rusă A sau B, examenul scris va cuprinde următoarele: traducere 

din și în limba rusă a unor texte specializate; exerciții de comprehensiune a textului scris și de 

exprimare scrisă (răspunsuri la întrebări pe marginea textului, rezumat, reformulare etc.); 
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exerciții de gramatică; exerciții de lexic și semantică (lexic comun și specializat, sinonimie, 

antonimie, frazeologie). 

 

Pentru proba scrisă la limba spaniolă A sau B, examenul scris va cuprinde următoarele: 

traducere din și în limba spaniolă a unor texte specializate; exerciții de comprehensiune a 

textului scris și de exprimare scrisă (răspunsuri la întrebări pe marginea textului, rezumat, 

reformulare etc.); exerciții de gramatică; exerciții de lexic și semantică (sinonimie, antonimie, 

frazeologie). 

 

Pentru proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba engleză: 

Proba constă în interpretarea din limba engleză în limba română a unui discurs de 4-5 minute. 

Discursul poate cuprinde terminologie specializată din domeniile studiate. Este proba esențială 

pentru specificul secției. Redarea în limba română urmărește fidelitatea față de mesaj și formă, 

acuratețea, corectitudinea și eleganța exprimării în limba română, respectarea structurii 

integrale a discursului, capacitatea de analiză și sinteză a mesajului ascultat și redat.   

 

Pentru proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba franceză: 

Proba constă în interpretarea din limba franceză în limba română a unui discurs de 3 minute pe 

teme de cultură generală. Redarea în limba română urmărește capacitatea de analiză și sinteză, 

fidelitatea față de conținutul și forma mesajului, respectarea structurii de ansamblu a 

discursului, exprimarea corectă și fluentă în limba țintă. 

 

Pentru proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba germană: 

Proba constă în interpretarea din limba germană în limba română a unui discurs general de 3-

4 minute. Redarea în limba română urmărește fidelitatea față de mesajul discursului, 

corectitudinea, fluența și eleganța interpretării în limba română.  

  

Pentru proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba italiană: 

Proba constă în interpretarea din limba italiană în limba română a unui discurs de 3-4 minute 

pe teme de cultură generală, care poate cuprinde terminologie specializată din domeniile 

studiate. Redarea în limba română trebuie să reflecte capacitate de analiză și sinteză, urmărind 

fidelitatea față de conținutul și forma mesajului, respectarea structurii de ansamblu a 

discursului, precum și exprimarea corectă, expresivă și fluentă în limba țintă. 
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Pentru proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba rusă: 

Proba constă în interpretarea din limba spaniolă în limba română a unui discurs de 3-4 minute 

pe teme de cultură generală, care poate cuprinde terminologie specializată din domeniile 

studiate, adaptată la nivel. Redarea în limba română trebuie să reflecte capacitate de analiză și 

sinteză, urmărind fidelitatea față de conținutul și forma mesajului, respectarea structurii de 

ansamblu a discursului, precum și exprimarea corectă, expresivă și fluentă în limba țintă. 

 

Pentru proba de interpretare consecutivă cu luare de notițe la limba spaniolă: 

Proba constă în interpretarea din limba spaniolă în limba română a unui discurs de 3-4 minute 

pe teme de cultură generală, care poate cuprinde terminologie specializată din domeniile 

studiate, adaptată la nivel. Redarea în limba română trebuie să reflecte capacitate de analiză și 

sinteză, urmărind fidelitatea față de conținutul și forma mesajului, respectarea structurii de 

ansamblu a discursului, precum și exprimarea corectă, expresivă și fluentă în limba țintă. 

 

 

 

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de licență a fost votată în 

ședința Consiliului Facultății din 19 octombrie 2022.  

 

  

Decan, 

Conf. dr. Laura SITARU  
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