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CANDIDAT(Ă) 

Nume:  

Prenume:  

Studium:  

Matricol:  

 

REZULTATE 
 Punctaj obţinut: Punctaj maxim: Timp: 

1. Înţelegere la lectură:  35 p 
 

2. Exprimare scrisă:  35 p 

3. Exprimare orală:  30 p  

TOTAL:  100 p 1 oră  

 

CALIFICATIV 

foarte bine  

[+] 

bine  

[+] 

satisfăcător  

[+] 

Insuficient  

[-] 

100 – 89 puncte 88 – 75 puncte 74 – 60 puncte 59 – 0 puncte 

            

 

 

Examinator 1 Examinator 2 

Dr. Petrea LINDENBAUER Dr. Florin OPRESCU 
 

 

Data:  Centru de testare: Institut für Romanistik, 
Universität Wien 
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1. Înţelegere la lectură max. 35 puncte  

 
Ex. 1  10 puncte 
 

Citiţi textul. Care variantă este corectă? 
 
Pe stradă 
Andrei: Eu merg la poştă, mergeţi şi voi? 
Mara: Nu, eu nu merg, merg la alimentară. Cine mai vine? Codruţa? 
Codruţa: Da, merg şi eu.  
Andrei: Eu scriu astăzi acasă. Am nevoie de timbre. Trimit şi o telegramă.  
Valeriu: Eu trimit un pachet acasă. 
Andrei: Bine, venim şi noi după aceea la alimentară. 
Tinerii sunt în drum spre poştă. 
Andrei: Scuzaţi, vă rog, unde e poşta? 
Un domn: Mergeţi drept înainte. Apoi coborâţi puţin şi treceţi printr-un parc. Ieşiţi din 
parc şi apoi ajungeţi la poştă, pe dreapta. 
Tinerii: Mulţumim, doamnă! 
 

1. Personajele sunt: 
a. lângă poştă 
b. la alimentară 
c. pe stradă 

 
2. Mara merge 

a. la poştă 
b. la alimentară 
c. la cinema 

 
3. Andrei 

a. are nevoie de timbre 
b. trimite o telegramă 
c. are nevoie de timbre şi trimite şi o telegramă 

 
4. Poşta este 

a. după ieşirea din parc, pe dreapta 
b. în parc, pe dreapta 
c. drept înainte, pe dreapta  
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Ex. 2  15 puncte 
 
Citiţi informaţiile din textul de mai jos. Stabiliţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau 
false (F).  
 
 
În sală este o doamnă, Ana Ionescu, profesoară de limba română. Ea predă limba 

română la grupa de începători. John Smith este din Londra şi participă la acest curs de 

limba română. Ewa Kaufmann este din Germania, de la Leipzig. Ea este studentă la 

Facultatea de Litere şi Filosofie de acolo. Ei sunt de două zile la Timişoara pentru a 

învăţa limba română. Jean Robert este din Franţa, de la Lyon, unde studiază filosofia. Eu 

mă numesc Robert Müller, sunt din Austria, dar sunt de origine română. Mă interesează 

limba română pentru că vreau să studiez limba şi literatura română. Astăzi începem 

cursul de vară de limba română. Citim un text şi apoi îl traducem, pe urmă facem şi 

câteva exerciţii. 

 

 ADEVĂRAT FALS 

Ana Ionescu este profesoară de limba engleză.    

Ana Ionescu predă limba română la grupa de începători.   

Ewa Kaufmann este studentă la Londra.   

Jean Robert studiază filosofia în Franţa.   

Studenţii străini sunt la Timişoara pentru a învăţa limba 

română. 

  

Robert Müller trăieşte în Austria, dar este de origine 

suedeză.  

  

La cursul de limba română studenţii fac şi exerciţii.    
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Ex. 3  10 puncte 
Citiţi textul. Care variantă este corectă? 
 
 
 Domnişoara Susanne Weber este elveţiancă. Are douăzeci şi şapte de ani şi  
 locuieşte la Zürich. Lucrează într-o şcoală dintr-o localitate de lângă Zürich  
 ca profesoară de matematică.  
 În fiecare miercuri seara merge la o şcoală populară de cartier pentru a 
 învăţa limba română. A învăţa limbi străine este unul dintre hobbyurile ei. 
 Mai are însă şi alte hobbyuri: grădinăritul, mersul cu bicicleta şi filmele vechi. 
 Susanne Weber mai învaţă limba română şi pentu că are o prietenă în  
 România. Aceasta se numeşte Marieta Popescu şi locuieşte în Bucureşţi. Ea  
 este tot profesoară de matematică. Susanne o vizitează pe Marieta în fiecare 
 vară.  
 Susanne învaţă româneşte de şase luni. Vorbeşte puţin şi citeşte texte uşoare, 
 dar nu scrie încă scrisori. 
 Este interesată în mod special de istoria României, precum şi de tradiţiile 
 şi obiceiurile din România. 
  
 

1. Susanne Weber  
 
 
 
 
 

2. Susanne Weber are multe hobbyuri: 
 
 
 
 
 
 

3. Susanne Weber 
 
 
 
 
 

4. Subiectul textului este 
 

a) Susanne Weber. 
b) Marieta Popescu. 
c) Hobby-uri. 
  

 
 
 
 

 
 
 

a) locuieşte şi lucrează în Zürich. 

b) locuieşte în Zürich şi nu lucrează. 

c) doar locuieşte în Zürich, lucrează altundeva.  

a) limbile străine. 

b) limbile străine, grădinăritul, mersul cu bicicleta şi 
filmele vechi. 

c) grădinăritul, mersul cu bicicleta şi filmele vechi. 

a) o vizitează regulat pe Marieta Popescu. 

b) nu o vizitează deloc pe Marieta Popescu. 

c) o vizitează în fiecare lună pe Maieta Popescu.  
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2. Exprimare scrisă max. 35 puncte  

 
Ex. 1  10 puncte 
 
Folosiți verbele a fi și a avea în scurte propoziții cu vocabular elementar (Ex. Eu am o 
mașină// Ea este acasă.). Minim 6 propoziții. 
 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................... 

 
Ex. 2  7 puncte 
Completaţi dialogul 

La restaurant 

 

- Andrei: Mă scuzaţi, doresc o ____________________ de pâine.  

- Chelner: Desigur, ____________________! Doriți și ____________________ cu 

apă? Sau ____________________ de ceai. 

- Andrei: Vă mulţumesc frumos! 

- Chelner: Avem o supă ____________________. 

- Andrei: Este o idee ____________________! Aș dori 

____________________porție de supă. 

- Chelner: Poftă____________________. 

 
Ex. 3  8 puncte 



  

A1 

Test zur Selbsteinschätzung 

TEST DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

Einstiegslevel Rumänisch 

 

 6 

 
Completaţi dialogul 
 

PROGRAMUL MEU ZILNIC 
 

Dimineaţa mă trezesc la ____________________ cinci şi jumătate. Mai întâi 

____________________ un duş, pe urmă ____________________ micul dejun. De 

regulă mănânc ochiuri de ouă cu şuncă şi pâine prăjită şi beau o ____________________. 

Pe urmă plec la serviciu. Acolo lucrez : _________________, __________________, 

__________________, __________________. La ora 12.00, iau masa la cantină cu alţi 

colegi. După amiază se repetă programul de dinainte de prânz. Programul meu se termină 

la ora 16.00. După aceea plec acasă. Uneori mai fac cumpărături în drum spre casă. 

Alteori nu. Seara iau întotdeauna ____________________ acasă. Îmi place să mănânc cu 

familia mea. După cină, ____________________ la televizor.  

 

Ex. 4  10 puncte 
 

Descrieţi în propoziții scurte una dintre imaginile următoare:  
 
 

 
 
 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................... 

 
 

4. Exprimare orală max. 30 puncte  

 
Ex. 1  30 puncte 
 
Interlocutorul dumneavoastră doreşte să ştie ceva despre dumneavoastră. 
  

• Cine sunteți? 
• Ce meserie aveți? 
• De ce vreți să studiați limba română? 

 
 
 
 
 


