
 

 

Vreţi să aflaţi, orientativ, la ce nivel se află competenţa 

dvs. de ASCULTARE în limba străină? 

Completaţi tabelul de mai jos pentru a vă autoevalua! 

 

 

Citiţi descrierile de mai jos, ordonate crescător ca dificultate, şi 

selectaţi căsuţa corespunzătoare fiecărei descrieri în funcţie de 

măsura în care credeţi că puteţi satisface descrierea respectivă. 

Greu! sau 

Deloc! 

Mă 

descurc! 

E foarte 

  uşor! 
nivel 

 

Pot să recunosc cuvinte familiare şi expresii foarte simple care se referă 

la mine, la familia mea şi la împrejurările concrete imediate atunci când 

se vorbeşte rar şi cu claritate. 

       A1 

Pot să înţeleg întrebări şi instrucţiuni simple atunci când cineva vorbeşte 

foarte rar, pronunţă clar şi face pauze lungi care îmi permit să asimilez 

sensul cuvintelor. 

       A1 

Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite şi de prioritate 

imediată (ex. informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, 

zona în care locuiesc, activitatea profesională).  

       A2 

Pot să înţeleg esenţialul din mesaje şi anunţuri, dacă ele sunt simple, 

scurte şi clare, sau dintr-o ştire TV atunci când comentariul este ilustrat 

prin imagini.  

       A2 

Pot să urmăresc punctele principale într-o discuţie atunci când se 

vorbeşte clar, în limba standard şi referitor la situaţii frecvent întâlnite 

precum cele legate de serviciu, şcoală, timpul liber etc.  

       B1 

Pot să înţeleg ideile principale din programele radio sau TV referitore la 

evenimente curente sau la teme de interes personal ori profesional, 

atunci când acestea sunt prezentate într-o manieră relativ lentă şi clară. 

       B1 

Pot să înţeleg secvenţe extinse de discurs sau conferinţe şi chiar să 

urmăresc o argumentare complexă, cu condiţia ca exprimarea să fie în 

limba standard, subiectul să îmi fie familiar sau din domeniul meu de 

specialitate, iar prezentarea să aibă o structură simplă şi clară.  

       B2 

Pot să urmăresc şi să înţeleg majoritatea emisiunilor radio şi TV (ştiri, 

documentare, talk show-uri, interviuri în direct, filme) în care se 

foloseşte limba standard. 

       B2 

Chiar şi într-un mediu zgomotos, pot să urmăresc o discuţie şi să înţeleg 

detaliile, atunci când se vorbeşte în limba standard, iar tema tehnică este 

din domeniul meu de specialitate sau de interes general. 

       B2 

Pot să urmăresc prelegeri, dezbateri şi rapoarte din domeniul meu de 

interes academic sau profesional, din care să extrag informaţii tehnice 

complexe, chiar şi atunci când secvenţele de discurs nu sunt foarte clar 

structurate. 

       C1 

Pot să înţeleg o gamă variată de expresii idiomatice şi colocviale şi să 

sesizez diferenţe de stil şi registru, ceea ce-mi permite să urmăresc 

programe radio, TV şi filme chiar şi atunci când nu se vorbeşte în limba 

standard sau se foloseşte argou.  

       C1 



 Greu! sau 

Deloc! 

Mă 

descurc! 

E foarte 

  uşor! 
nivel 

Pot să înţeleg orice tip de limbă vorbită şi să sesizez atitudinile implicite 

şi relaţiile între vorbitori, în situaţii de comunicare directă sau în 

transmisiuni radio sau TV, chiar dacă se vorbeşte în ritmul alert al 

vorbitorilor nativi, cu condiţia să am timp să mă familiarizez cu accentul 

respectiv. 

       C2 

Pot să urmăresc prelegeri, dezbateri şi conferinţe cu un grad înalt de 

specializare chiar dacă nu sunt din domeniul meu de interes, academic 

sau profesional, şi în ciuda faptului că terminologia specifică nu îmi este 

familiară.  

       C2 

 

După ce aţi selectat căsuţa corespunzătoare fiecărei descrieri, urmăriţi de sus în jos coloanele 

Mă descurc! şi E foarte uşor! şi ultimul nivel (de la A1 la C2) la care bifele din oricare din aceste 

coloane se opresc. Treceţi acest nivel în căsuţa alăturată. 
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