
 

 

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

dvs. de CONVERSAŢIE 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 interacţionez la un nivel de bază, atunci când interlocutorul este 

dispus să repete sau să-şi reformuleze intervenţiile cu o pronunţie clară 

şi într-un ritm mai lent şi de asemenea să mă ajute să formulez ceea ce 

încerc să spun. Pot să indic că nu înţeleg şi pot să rog interlocutorul să 

repete ceea ce a spus. 

      A1 

Pot să adresez şi să răspund la întrebări simple, referitoare la nevoi 

imediate sau la teme foarte familiare şi reuşesc să mă fac înţeles folosind 

gesturi în timp ce vorbesc.  

      A1 

Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale, care presupun un schimb de 

informaţii elementar şi direct, în legătură cu teme şi activităţi familiare: 

cumpărături simple, comanda la restaurant, solicitarea de informaţii de 

călătorie etc.  

      A2 

Pot să fac faţă unor interacţiuni sociale scurte şi convenţionale 

(exprimarea acordului/ dezacordului, a preferinţelor, a scuzelor, a 

urărilor de bine, a mulţumirilor, a regretelor etc.) chiar dacă de obicei 

nu înţeleg suficient pentru a întreţine eu însumi conversaţia. 

      A2 

Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme de 

interes personal sau profesional sau referitoare la viaţa cotidiană (de ex. 

familie, hobby-uri, serviciu, călătorii şi evenimente curente) atunci când 

partenerul de conversaţie este dispus să vorbească clar, răspicat şi 

eventual să repete unele cuvinte sau expresii.  

      B1 

Ştiu cum să solicit sau să ofer informaţie şi să-mi exprim opiniile sau să 

comentez opiniile altora într-un mod simplificat, dar politicos, chiar şi în 

situaţii care ies din rutina mea zilnică (la doctor, la un interviu de 

angajare, într-o călătorie etc.). 

      B1 

Pot să interacţionez adecvat cu un anumit grad de corectitudine 

gramaticală, fluenţă şi spontaneitate şi să mă adaptez nivelului de 

formalitate corespunzător situaţiei de comunicare, ceea ce face posibil 

ca un vorbitor nativ să poată conversa cu mine în mod natural şi relaxat.  

      B2 

Pot să am o contribuţie semnificativă la o conversaţie mai amplă pe 

majoritatea temelor de interes general sau profesional. Pot să îmi exprim 

şi să îmi susţin opiniile, prezentând explicaţii, argumente şi cometarii 

relevante, fără să mă cenzurez pentru că nu îmi găsesc cuvintele. 

      B2 

Pot să particip activ la o discuţie animată cu vorbitori nativi, 

exprimându-mi ideile în mod clar, precis şi convingător şi ştiu cum să 

interacţionez adecvat, relaţionând-mi cu pricepere intervenţiile cu cele 

ale altor vorbitori.  

      C1 



 Greu! sau 

Deloc! 

Mă 

descurc! 

E foarte 

  uşor! 
nivel 

Pot să folosesc limba într-un mod flexibil şi eficient atât în relaţiile 

sociale, cât şi în scopuri profesionale. Pot să mă exprim spontan, fluent, 

corect şi fără să dau impresia că îmi caut cuvintele atunci când subiectul 

nu este prea dificil din punct de vedere conceptual. 

      C1 

Pot să urmăresc confortabil şi să contribui cu naturaleţe la orice 

conversaţie sau discuţie, pe teme diverse şi complexe, fără a mă simţi 

dezavantajat faţă de partenerii de conversaţie care sunt vorbitori nativi. 

      C2 

Pot înţelege şi folosi expresii idiomatice şi colocviale, ceea ce mă ajută 

să interacţionez cu naturaleţea unui vorbitor nativ şi să transmit cu 

exactitate nuanţe fine de sens. Dacă am o dificultate, pot să reiau ideea şi 

să o reformulez cu dezinvoltură, aşa încât ezitarea devine aproape 

inobservabilă pentru celelalte persoane. 

      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. 
 

 

 

SURSE:   Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Învăţare, predare, evaluare 2001, 

Consiliul Europei, Diviziunea Politici Lingvistice , Strasbourg, www.coe.int/lang-CEFR 
  

Portofoliul European al Limbilor, modelul acreditat nr. 6/2000, Consiliul Europei, 

Diviziunea Politici Lingvistice , Strasbourg, www.coe.int/portfolio 

The European Language Portfolio for Adults, 2010, European Centre for Modern Languages 

(ECML), www.elp.ecml.at 
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