EXAMENUL DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ELIBERAREA ATESTATELOR DE
COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII DIN ŢĂRILE U.E.
Examenul de limba română pentru candidații din țările U.E. care susțin concurs de admitere
la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București va avea loc joi 7 iulie 2022,
ora 1200, la Facultatea de Medicină din Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8.
Înscrierea pentru examen se face la Disciplina de Limbi Moderne, în perioada luni 4 iulie miercuri 6 iulie 2022 între orele 1200-1400, pe baza cărții de identitate și/sau pașaportului și a
chitanței de achitare a taxei.
Examenul de limba româna constă din doua probe: proba scrisă și proba orală.
Proba scrisă va cuprinde:
•

probă de înțelegere a unei comunicări scrise (text în limba română cu întrebări cu răspuns
multiplu);

•

probă de competență scrisă, care va consta din elaborarea unui text (formulare de întrebări,
eseu, rezumat, parafraza, schimbarea formei cuvintelor) și rezolvarea unor exerciții de
gramatică și vocabular.

Proba orală va cuprinde:
•

probă de înțelegere a unei comunicări orale, alcătuită din activități pe baza unor texte citite
in sală;

•

probă de competență orală, prin susținerea unor scurte prezentări pe teme de învățământ
și/sau pe probleme de specialitate în concordanță cu examenul de admitere (biologie, fizică,
chimie).

Pentru fiecare probă (scris și oral) se acordă note de la 1 la 10, nota minimă de promovare a
fiecărei probe fiind 5,00 (cinci). Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe, fiind
minimum 5,00 (cinci). Candidații care nu obțin nota minimă la proba scrisă nu se pot prezenta la
proba orală.
Accesul candidaților în sală, în ziua examenului de limba română, se va face pe baza cărții
de identitate și/sau a pașaportului valabil, precum și a chitanței de achitare a taxei de examen.
Taxa pentru certificatul de competență lingvistică este de 200 de lei și se achită la
casieria rectoratului din str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 2, București sau on-line prin internet
banking in contul IBAN RO72BTRLRONINCS000771401 deschis la Banca Transilvania
menționând obligatoriu codul de plata P2022EXR, numele si prenumele.
Atestatele de competență lingvistică se vor elibera personal la Disciplina de Limbi Moderne
în data de marți 12 iulie 2022, între orele 1200 - 1400.
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Informații suplimentare se pot obține de la Decanatele Facultăților de Medicină (telefon 0213180760), Medicină Dentară (telefon – 0784273013), Farmacie (telefon – 0213180750) sau
FMAM (telefon – 0213172327).

