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HOTĂRÂRE 

 
privind 

 
modificarea și completarea HSU nr. 25/2021, prin introducerea Limbii ruse ca probă scrisă la examenul de 
admitere la studii de licență în anul 2021, potrivit HCA nr. 10/2021, pct. nr.3  
  

 I.  Se aprobă modificarea și completarea HSU nr. 25/2021, prin introducerea 
Limbii ruse ca probă scrisă la examenul de admitere la studii de licență în anul 2021, 
după cum urmează:.  

1. Art. 32 alin. (2) va avea următoarea formulare: 
Art. 32 - … 
(2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin                  
Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul 
poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză,                 
Limba germană, Limba spaniolă și Limba rusă. 
 
 2. La anexa nr. 11, se introduce pct. nr. 5, cu cu următorul cuprins: 
5. LIMBA RUSĂ 
I. Gramatică 

 Substantivul 
Gen, număr, declinare. 

 Adjectivul 
Poziţie, gradele de comparaţie, declinarea. 

 Verbul 
Conjugare, aspectele verbale, verbele reflexive, verbele impersonale, 

verbele de mişcare.  

 Adverbul 
Mod, loc, timp, cauză, cantitate, scop, gradele de comparaţie, adverbele 

relative, pronominale, interogative, demonstrative, nehotărâte, predicative.  

 Cuvinte de legătură 
Prepoziţia. 
Conjuncţia. 
Particula. 



 Pronumele 
Personal, reflexiv „ce6a", posesiv, demonstrativ, interogativ, relativ, 

negativ, nehotărât - declinare. 

 Numeralul 
Cardinal şi ordinal. 

II. Sintaxă 

 Sintaxa propoziţiei (subiect, atribut, apoziţie, complement, construcţii 
active şi pasive, tipuri de propoziţii); 

 Sintaxa frazei (fraza formată prin coordonare, fraza formată prin 
subordonare, fraza formată prin juxtapunere); 

 Vorbirea directă şi indirectă. 
III. Lexic 

 
II. Documentele justificative, în original, se păstrează la Consiliul de administrație. 
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