
 

 

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

dvs. de VORBIRE 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 folosesc cuvinte şi expresii izolate sau în propoziţii simple pentru 

a da informaţii personale despre mine şi oamenii pe care îi cunosc.       A1 

Pot să folosesc o serie de expresii şi propoziţii pentru a descrie în 

termeni simpli familia mea şi alte persoane, condiţiile de viaţă, studiile, 

locul meu de muncă prezent sau recent, hobby-uri sau experienţe 

personale. 

      A2 

Pot să mă exprim destul de corect în situaţii familiare şi previzibile.       B1 

Pot să transmit informaţii simple, de interes imediat, subliniind punctele 

care mi se par mai importante. 
      B1 

Pot să dau pe scurt motive şi explicaţii pentru opiniile şi planurile mele.        B1 

Pot să mă exprim coerent, dar simplu, pentru a descrie experienţe şi 

evenimente, proiectele, speranţele şi ambiţiile mele. 
      B1 

Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez subiectul unei cărţi sau al 

unui film şi să îmi descriu reacţiile şi sentimentele. 
      B1 

Pot să descriu sau să prezint, în mod clar şi detaliat, o arie largă de 

subiecte legate de domeniul meu de interes, academic sau profesional, 

evidenţiind punctele esenţiale şi detaliile sau exemplele coroborante. 

Dacă deviez de la textul pregătit dinainte, nu pierd semnificativ din 

corectitudine sau fluenţă. 

      B2 

Pot să îmi exprim şi să-mi argumentez punctul de vedere referitor la un 

subiect de actualitate, prezentând avantajele şi dezavantajele diferitelor 

alternative. 

      B2 

Pot să vorbesc destul de mult timp menţinând aproape acelaşi ritm. Deşi 

ezit uneori căutând o anumită structură sau cuvânt, nu fac multe pauze în 

vorbire.  

      B2 

Dispun de un vocabular suficient de larg ca să pot să exprim ceea ce 

vreau să spun fără să fiu nevoit să mă autocenzurez. 
      B2 

Pot să îmi monitorizez vorbirea şi să îmi corectez singur greşelile, atunci 

când ele apar. 
      B2 

Pot să fac o prezentare clară şi detaliată a unui subiect complex din 

domeniul meu de interes, academic sau profesional, interconectând 

diferite teme, dezvoltând anumite puncte şi prezentând concluziile într-un 

mod corespunzător. Atunci când este necesar, pot să mă detaşez de textul 

pregătit şi să vorbesc spontan.  

      C1 



 Greu! sau 

Deloc! 

Mă 

descurc! 

E foarte 

  uşor! 
nivel 

Pot să mă exprim într-o manieră clară, fluentă şi bine structurată: 

cunoştinţele mele de limbă îmi permit să produc un discurs coerent atât 

la nivelul conţinutului, cât şi al limbajului.  

      C1 

Operez cu un vocabular amplu, care îmi permite să exprim întotdeauna 

ceea ce doresc, fără a face compromisuri şi fără a-mi căuta în mod 

vizibil cuvintele. Numai un subiect dificil din punct de vedere conceptual 

poate afecta caracterul fluent şi spontan al discursului meu. 

      C1 

Pot să descriu sau să argumentez clar şi fluent, într-un stil adecvat 

contextului, cu o structură logică eficientă, ce facilitează interlocutorului 

observarea şi reţinerea punctelor semnificative. 

      C2 

Pot, în mod consecvent, să mă exprim corect din punct de vedere 

gramatical şi să folosesc un limbaj complex, chiar şi atunci când îmi 

concentrez atenţia asupra altui lucru, ceea ce îmi dă siguranţa că pot 

face faţă oricărei situaţii de comunicare. 

      C2 

Pot să exprim cele mai fine nuanţe de sens, folosind cu precizie intonaţia 

şi accentele sau operând cu o gamă variată de expresii, inclusiv cu cele 

idiomatice şi colocviale.  

      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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