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Despre testul de limbă on-line UPB din data de 
9 iunie 2023 

 
 

I. Ce este cu acest test? Am nevoie de el? 
 

Dacă doresc să beneficiez de avantajele studiului într-una din limbile de largă circulație 
(engleză, franceză, germană) și în lista mea de opțiuni includ domenii la care școlarizarea se 
desfășoară într-una din acest limbi, trebuie, conform legii, să fac dovada că am cunoștințele 
lingvistice necesare. Dovada se face folosind oricare dintre variantele de mai jos: 
 

Varianta Cum dovedesc la înscriere 
Este necesar să 
susțin testul de 

limbă UPB? 

 Liceu absolvit în respectiva 
limbă de predare 

Dacă acest lucru nu apare evident din celelalte 
documente furnizate la înscriere, am grijă să 
încarc o copie a unui document eliberat de liceu 
și din care să reiasă că am urmat un program de 
studii în respectiva limbă 

NU 

 Certificat de competențe 
lingvistice pentru respectiva limbă 
de predare (minim B2); 

Încarc o copie a certificatului NU 

 Disciplină de tip limbă 
străină promovată în liceu cu media 
cel puțin 8,00 (pentru clasele a IX-a, 
a X-a, a XI-a). 

Încarc o copie a unui document eliberat de 
liceul urmat din care reiese acest lucru 

NU 

 Proba A, B sau C de la 
examenul de Bacalaureat; 

Încarc o copie completă a diplomei de 
Bacalaureat (inclusiv situația la examen) 

NU 

 Aleg să susțin testul de 
limbă UPB; 

Nu încarc nimic la înscriere DA 

 La înscriere optez numai 
pentru domenii pentru care 
școlarizarea se desfășoară în româna 

Nu încarc nimic la înscriere NU 

 
II.  Am ales să susțin testul, ce trebuie să fac? 
 

1. Mă înscriu (anunț cine sunt și pentru ce limbă susțin testul). 
 

2. Obțin accesul la platforma on-line de test. 
 

3. Susțin testul. 
 

4. Primesc rezultatul. 
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III.Etapele testului on-line UPB 
 

A – Înscriere 

Candidații trebuie să se înscrie pentru a putea susține testul on-line UPB din data de 9 iunie 
2023 prin transmiterea unui e-mail la adresa test.limbastraina@upb.ro. 
 
E-mail-ul trebuie transmis de pe aceeași adresa de e-mail pe care candidatul a utilizat-o sau 
o va utiliza în cadrul procesului de înscriere la concurs de pe pagina http://admitere.pub.ro/. 
 
E-mail-ul trebuie transmis până cel târziu pe 7 iunie 2023 ora 12:00. 
 
E-mail-ul trebuie să conțină următoarele date: 

1. NUME, Prenume și inițiala tatălui candidatului; 
2. Cod Numeric Personal (CNP) sau, pentru candidații care nu au CNP, seria și numărul 

pașaportului; 
3. Limba străină la care candidatul dorește să susțină testul on-line UPB. 

 
E-mail-urile care nu conțin toate datele specificate anterior nu vor fi luate în considerare, iar 
candidații nu vor putea susține testul on-line UPB. 
 

B – Obținere date acces 

În urma  transmiterii e-mail-ului cu toate datele specificate anterior, candidatul va primi pe 
adresa de e-mail pe care a utilizat-o un e-mail care va conține următoarele informații necesare 
pentru susținerea testului on-line: 

1. Link accesare platformă test de limbă on-line; 
2. User și parolă necesare pentru accesarea testului propriu-zis. 

 

C – Susținerea testului de limbă 

Candidatul accesează platforma în care va susține testul on-line UPB folosind datele de la 
punctul anterior. 
 
Testul pentru limba engleză începe la ora 10:00. 
Testul pentru limba germană începe la ora 12:00. 
Testul pentru limba franceză începe la ora 14:00. 
 
Testul devine disponibil pentru dvs. la ora programată mai sus. Pentru pornirea testului, 
formularea răspunsurilor, precum și pentru încărcarea acestora, aveți la dispoziție cel mult 
100 min (contorizate din momentul în care dvs. ați pornit testul). Testul se va închide automat 
după 120 min de la ora de început programată, chiar daca nu l-ați finalizat între timp. 
 

D – Primire rezultate 

În urma susținerii testului on-line UPB candidatul va primi ca răspuns un e-mail de la adresa 
test.limbastraina@upb.ro în care va fi declarat Promovat sau Nepromovat. 
 


