
   

DELF mai 2019 

Fiche d'inscription / Fişă de înscriere  
 

Centrul de examinare: Cluj-Napoca                                    Oradea                                        Baia-Mare        

Renseignements sur le candidat / Informaţii despre candidat 
Aceste informaţii vor figura pe diplomele dvs. Vă rugăm să verificaţi, în ziua examenului, dacă ele sunt corecte şi să semnalaţi orice eroare. 

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al CIEP – Sèvres (Franţa) din 1 ianuarie 2014, orice cerere de reeditare a unei diplome DELF 

sau DALF va fi facturată cu 50 lei. Pentru a evita astfel de situaţii, vă recomandăm să ridicaţi atestatele de reuşită în termen de 30 de zile de la 

publicarea oficială a rezultatelor pentru a semnala eventualele erori. 

 Mme / D-na 

  Mlle / D-ra 

  M. / D-nul 

Nom / Nume :  Prénom / Prenume :  

Né(e) le / Data naşterii :  Nationalité / Naţionalitate :  

Ville de naissance / Locul naşterii :  Langue maternelle /  

Limba maternă 

Adresse /  

Adresa :  

Ville /  

Oraş :   

E-mail / e-mail:  Téléphone /  Telefon:       

Élève à / Elev la  
Où apprenez-vous (ou avez-vous appris) le français ? /  
Unde învăţaţi (aţi învăţat) limba franceză ? 

 

 
  Lycée, précisez lequel / Liceu, precizaţi care :  

  Université ou école supérieure, précisez laquelle / Facultate, precizaţi care : 

 
 Institut français de Cluj (IFC) / Institutul Francez din Cluj 

 Alliance française / Alianţe Franceze  

 Autre école de langues, précisez laquelle / Alte instituţii specializate, precizaţi care:  

 
  Cours privés / Cursuri individuale 

 

Le nom du professeur qui vous a préparé / Numele profesorului care v-a pregătit: 

 
 

 
Niveau / Nivel 

Tarif 

Elevi / Studenţi / Cursanţi IFC 
La înscriere, primiţi o convocare cu toate 
informaţiile despre desfăşurarea examenelor dvs. 
 

Am primit convocarea : 
 

___________________________________ 

 
Data : _____________________ 

  DELF A1 -       Elèves/Elevi     170 lei 

  DELF A2 -       Elèves/Elevi     245 lei 

  DELF B1 -       Elèves/Elevi     325 lei 

  DELF B2 -       Elèves/Elevi     355 lei 

 

Les droits d’inscription ne sont pas remboursables / 
Suma achitată la înscriere nu este rambursabilă 

 

 
NE PAS REMPLIR ! RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION / 

Nu completaţi ! Cadru rezervat Serviciului de Înscriere 

Date et signature du candidat / 
Data şi semnătura candidatului : 

Règlement fait le  

 chèque                espèces           autre  

a payé =  lei 
 


