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A N E X A 
 

GHIDUL PARTICIPANTULUI  

la sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice - limba engleză 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. – (1) Scopul prezentului Ghid este de a sprijini pregătirea personalului din Ministerul 

Apărării Naţionale în vederea participării la activităţile de evaluare a competenţei lingvistice.  

(2) Ghidul a fost elaborat numai în scopuri didactice, prin urmare acesta nu se raportează la 

şi nici nu face parte din vreo arie curriculară. 

Art. 2. – Evaluarea competenţei lingvistice se efectuează în sistem unitar, prin raportare la 

criterii unice stabilite prin Acordul de standardizare NATO STANAG 6001, „Nivelurile de 

competenţă lingvistică”, denumit în continuare STANAG 6001. 

Art. 3. – (1) În Ministerul Apărării Naţionale, activitatea de elaborare a testelor de 

competenţă lingvistică la limba engleză, conform STANAG 6001, este responsabilitatea Centrului 

naţional militar de testare limbi străine, denumit în continuare CNMTLS. 

(2) CNMTLS se subordonează Direcţiei management resurse umane şi este structura unică 

responsabilă de evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale.   

 Art. 4. – Prezentul Ghid implementează STANAG 6001, ediţia a 3-a. Acest document a fost 

promulgat în luna februarie, 2009 şi cuprinde descriptori pe cinci niveluri întregi de competenţă 

lingvistică, de la 0 la 5 şi o anexă cu nivelurile intermediare, sau „niveluri plus”, de la 0+ la 4+ . 

 Art. 5. – Nivelurile de competenţă lingvistică înscrise în STANAG 6001 sunt prevăzute în 

anexa nr. 1. 

  Art. 6. - Descriptorii STANAG 6001, ediţia a 3-a, sunt prevăzuţi în anexa nr. 2. 

 

 

CAPITOLUL II 

Testele de competenţă lingvistică 

 
Art. 7. – (1) Testele de competenţă lingvistică evaluează abilitatea unei persoane de a folosi 

limba engleză în situaţii reale de comunicare, independent de forma de pregătire urmată de aceasta. 
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Art. 8. – În Ministerul Apărării Naţionale testele de competenţă lingvistică sunt elaborate în 

conformitate cu descriptorii STANAG 6001 ediţia a 3-a, pentru nivelurile 1, 2 şi 3 pe cele patru 

deprinderi: Ascultat, Vorbit, Citit, Scris.  

Art. 9. – (1) Formatul testului de competenţă lingvistică folosit în Ministerul Apărării Naţionale 

este de tip multinivel. 

(2) Formatul pentru evaluarea deprinderilor Ascultat şi Citit este de tipul itemi obiectivi, şi 

anume „itemi cu variante de răspuns cu alegere multiplă”.  

(3) Formatul pentru evaluarea deprinderii Vorbit este de tipul conversaţie faţă-în-faţă. 

(4) Formatul pentru evaluarea deprinderii Scris constă în două subiecte. Fiecare nivel al 

descriptorului este testat prin subcerinţele care intră în compunerea celor două subiecte. 

Art. 10. – În conformitate cu descriptorii STANAG 6001, aria tematică a testelor cuprinde atât 

engleză generală, cât şi engleză militară generală, echilibrul fiind stabilit în funcţie de nivelul de 

competenţă lingvistică, după cum urmează: 

      a) Nivelul 1 - 70% engleză generală şi 30% engleză militară generală. 

      b) Nivelul 2 – 60% engleză generală şi 40% engleză militară generală.  

      c) Nivelul 3 – 50% engleză generală şi 50% engleză militară generală. 

 
 

CAPITOLUL III 

Deprinderi şi abilităţi specifice 

 

Art. 11. – (1) Pentru deprinderea Ascultat testul evaluează capacitatea de a asculta şi înţelege 

în limba engleză. Modelul pentru deprinderea ascultat este prevăzut în anexa nr. 3. 

(2) Se ascultă un număr de texte scurte înregistrate în limba engleză, ce provin din surse 

autentice diferite, ca de exemplu: radio, anunţuri, interviuri, conferinţe de presă, rapoarte şi scurte 

conversaţii. Textele au tematică variată şi se aud pe bandă o singură dată, după care sunt urmate de 

întrebări cu variante multiple de răspuns.  

(3) Timpul aflat la dispoziţie este calculat astfel încât să se poată citi întrebarea din broşura de 

testare şi alege varianta corectă de răspuns - una singură din patru posibile. 

(4) Testul este construit pe trei niveluri de competenţă (nivelurile 1, 2 şi 3) şi constă în 50 de 

întrebări, cu ajutorul cărora se va evalua capacitatea de a înţelege informaţiile specifice (de exemplu 

date, nume, localităţi, locaţii), ideile principale (care se regăsesc, de obicei, la nivelul paragrafului şi 

sunt explicite), vocabularul şi ideea principală la nivelul textului dar şi idei implicite la nivel de 

paragraf (cum ar fi cele unde ascultătorul trebuie să “decodifice mesajul vorbitorului”). 

(5) Răspunsurile se marchează pe o foaie de răspuns separată de broşura testului. 
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Art. 12. – (1) Pentru deprinderea Vorbit testul evaluează capacitatea de a comunica în limba 

engleză. Modelul pentru deprinderea vorbit este prevăzut în anexa nr. 4.  
(2) Evaluarea se desfăşoară sub forma unei conversaţii între persoana evaluată şi doi evaluatori 

certificaţi de CNMTLS.  

(3) Există mai multe variante de subiecte. După intrarea în sala de examinare persoana evaluată 

extrage un bilet de examinare numerotat în baza căruia primeşte subiectele.  

(4) Evaluarea cuprinde trei părţi: început, cuprins şi încheiere şi durează între 15 şi 30 minute. 

Rolul începutului este acela de a relaxa participantul la evaluare şi de a-l familiariza cu condiţiile 

de evaluare; rolul încheierii este acela de a finaliza conversaţia într-o manieră plăcută. Cei doi 

testeri nu evaluează aceste două părţi ale interviului. 

Art. 13. – (1) Pentru deprinderea Citit testul evaluează capacitatea de a citi şi înţelege în 

limba engleză. Modelul pentru deprinderea citit este prevăzut în anexa nr. 5.  

 (2) Testul este construit pe trei niveluri de competenţă (nivelurile 1, 2 şi 3), conţine 50 de 

întrebări cu ajutorul cărora se evaluează capacitatea de a înţelege informaţiile specifice (de exemplu 

date, nume, localităţi, locaţii), ideile principale (care se regăsesc, de obicei, la nivelul paragrafului şi 

sunt explicite), vocabularul, ideea principală la nivelul textului dar şi idei implicite la nivel de 

paragraf (cum ar fi cele unde cititorul trebuie să “decodifice mesajul autorului”). 

 (3) Se citesc o serie de texte care provin din surse autentice variate cum ar fi ziare, anunţuri, 

editoriale, reviste şi ghiduri de călătorie. Textele abordează teme diverse şi sunt urmate de întrebări 

cu variante multiple de răspuns. Un singur răspuns este valabil. 

(4) Răspunsurile se marchează pe o foaie de răspuns separată de broşura testului. 

Art. 14. – (1) Pentru deprinderea Scris testul evaluează capacitatea de a scrie în limba 

engleză şi constă în rezolvarea a două subiecte obligatorii. Modelul pentru deprinderea scris este 

prevăzut în anexa nr. 6.  
 

 

CAPITOLUL IV 

Criterii de evaluare 

 

Art. 15. - Nivelurile cu “+” (plus) sunt cuprinse în testele de competenţă lingvistică aplicate 

în Ministerul Apărării Naţionale dar nu se raportează ca nivel de sine stătător în cadrul evaluării. 

Art. 16. – Pentru deprinderea Ascultat, la fiecare răspuns corect se obţine un punct. Când 

participantul la evaluare rezolvă corect 70% din cerinţele unui anumit nivel testat, se acordă nivelul 

respectiv.  

Art. 17. – (1) Pentru deprinderea Vorbit, criteriile de evaluare sunt prevăzute în anexa nr. 7.  
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(2) La deprinderea Vorbit se are în vedere îndeplinirea cerinţei şi conţinutul, organizarea 

(tipul de discurs), controlul lexical (vocabularul), controlul structural (gramatica), capacitatea de 

exprimare şi strategiile de comunicare. Când participantul la evaluare îndeplineşte 70% din 

cerinţele unui anumit nivel testat, conformându-se criteriilor de evaluare specifice acelui nivel, i se 

acordă nivelul testat. 

Art. 18. – Pentru deprinderea Citit, la fiecare răspuns corect se obţine un punct. Când 

participantul la evaluare rezolvă corect 70% din cerinţele unui anumit nivel testat, se acordă nivelul 

respectiv.  

Art. 19. – (1) Pentru deprinderea Scris, criteriile de evaluare sunt prevăzute în anexa nr. 8.  

(2) La deprinderea Scris se are în vedere modul de rezolvare a subiectului şi conţinutul, 

organizarea lucrării, vocabularul, gramatica, ortografia, ortoepia şi punctuaţia. Când participantul la 

evaluare îndeplineşte 70% din cerinţa unui anumit nivel testat, conformându-se criteriilor de 

evaluare specifice acelui nivel, i se acordă nivelul testat.  

 

CAPITOLUL V 

Informaţii generale privind sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice 

 

Art. 20. – (1) Procedurile premergătoare desfăşurării sesiunii de evaluare a competenţei 

lingvistice şi cele specifice perioadei de după sesiune sunt prevăzute în anexa nr. 9. 

(2) Strategiile de evaluare sunt prevăzute în anexa nr. 10.  

(3) Procedurile generale de administrare a testelor de competenţă lingvistică sunt 

prevăzute în anexa nr. 11. 

(4) Măsurile preliminare participării la sesiunea de evaluare a competenţei lingvistice 

sunt prevăzute în anexa nr. 12. 

(5) Modul de obţinere a certificatului de competenţă lingvistică este prevăzut în anexa 

nr. 13. 

(6) Concluziile şi unele recomandări sunt prevăzute în anexa nr. 14.  

Art. 21. – Tipurile de teste folosite în Ministerul Apărării Naţionale sunt prevăzute în 

anexa nr. 15. 

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale 

 

Art. 22. –  Ghidul nu este elaborat în scop comercial, reproducerea parţială sau totală se 

poate face numai cu acordul scris al Direcţiei management resurse umane, respectiv CNMTLS. 

Art. 23. – Anexele nr. 1 – 15 fac parte integrantă din prezentul ghid. 
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  Anexa Nr. 1   
la ghid 

 
Nivelurile de competenţă lingvistică conform STANAG 6001 

 
STANAG 6001 (Edition 3) 
 

ACORDUL DE STANDARDIZARE NATO 
(STANAG) 

 
NIVELURI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

 
 
Documente asociate: Nici unul 
 
Anexa A: Sumarul nivelurilor competenţei lingvistice 
 
SCOP 
 
1. Scopul acestui acord este de a furniza NATO un sumar care conţine descriptorii nivelurilor 
competenţei lingvistice. 
 
DEFINIŢIE 
 
2. competenţă lingvistică /language proficiency / compétence linguistique 

Abilitatea generală de comunicare a unui individ, independentă de orice formă de pregătire. 

 

ACORD 
 
3. Naţiunile participante au fost de acord să adopte sumarul nivelurilor competenţei lingvistice 

anexat mai jos în vederea: 

 
a. Raportării cerinţelor lingvistice în cadrul numirilor internaţionale pe post. 

b. Înregistrării şi raportării distribuţiei competenţei lingvistice în actele/corespondenţa 

internaţională. 

c. Comparării standardelor naţionale prin intermediul unui corespondent de 

standardizare, fără a altera dreptul fiecărei naţiuni de a-şi menţine propriul sistem de 

standardizare.   

 
GENERAL 
 
4. Descriptorii din Anexa A reflectă o definire detaliată a nivelurilor competenţei lingvistice pe 

cele patru abilităţi lingvistice unanim recunoscute: “ascultat”, “vorbit”, “citit” şi “scris”. 
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NIVELURI DE COMPETENŢĂ 

 
5. Nivelurile competenţei lingvistice descrise în Anexa A au fost divizate în şase niveluri 

codificate de la 0 la 5. În termeni generali, deprinderile pot fi definite după cum urmează: 

 
Level 0 - Fără competenţă 

Level 1 - Supravieţuire 

Level 2 - Funcţional 

Level 3 - Profesional 

Level 4 - Expert 

Level 5 - Nativ erudit 

 

6. La apendixul 1 al Anexei A, s-au pus la dispoziţie o serie de descriptori cu (+). Un 

descriptor cu plus poate fi adăugat unui nivel întreg în scopul instruirii sau evaluării pentru a indica 

faptul că un nivel de competenţă de la 0 la 4 este depăşit în mod substanţial, dar fără a întruni în 

mod consistent sau pe de-a întregul, toate cerinţele pentru nivelul întreg imediat superior.  

PROFILUL LINGVISTIC STANDARDIZAT 

 
7. Profilul lingvistic standardizat va fi consemnat ca o secvenţă de 4 cifre care reprezintă cele 

patru abilităţi lingvistice, iar aceste abilităţi vor fi raportate în următoarea ordine: 

 
Abilitatea A      (L în engleză; CP în franceză) Ascultat 

Abilitatea V   (S în engleză; EO în franceză) Vorbit 

Abilitatea C  (R în engleză; CE în franceză) Citit 

Abilitatea S   (W în engleză; EE în franceză) Scris 

 
8. Acest cod de patru cifre va fi precedat de un cod format din literele PLS (SLP în engleză, 

PLS în franceză) care indică faptul că acest profil reprezintă Profilul (P) Lingvistic (L) Standardizat 

(S). (De exemplu: PLS 3321 se va interpreta ca: nivelul 3 la ascultat, nivelul 3 la vorbit, nivelul 2 la 

citit şi nivelul 1 la scris). 

 
IMPLEMENTAREA ACORDULUI 

9. Acest STANAG se consideră implementat atunci când o naţiune a emis 

ordinele/instrucţiunile necesare pentru adoptarea acestui sumar şi a pus în practică criteriile de 

evaluare detaliate în acest acord. 
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Anexa Nr. 2   
la ghid 

DESCRIPTORI STANAG 6001, EDIŢIA a 3-a 

 

ÎNŢELEGEREA LA ASCULTAT 
 

Nivelul 0 (Fără Competenţă)  
Nici un fel de înţelegere a mesajului oral. Înţelegerea este limitată la câteva cuvinte izolate. Fără 
capacitatea de a înţelege comunicarea verbală. 
Nivelul 1 (Supravieţuire) 
Poate înţelege expresii, precum şi propoziţii simple şi scurte, cu caracter familiar şi uzual, 
referitoare la nevoile personale zilnice şi situaţiile de supravieţuire, cum ar fi formulele de politeţe 
de bază, cerinţele legate de călătorie şi locul de muncă, în cazul în care situaţia de comunicare este 
clară şi sprijinită de context. Poate înţelege formulările concrete, întrebările şi răspunsurile simple, 
precum şi conversaţiile foarte simple. Tematica include nevoi de bază, cum ar fi cele legate de 
hrană, cazare, transport, timp, indicaţii şi instrucţiuni simple. Chiar şi vorbitorii nativi obişnuiţi să 
comunice cu non-nativii trebuie să vorbească într-un ritm lent şi să repete sau să reformuleze în 
mod repetat. Sunt multe erori în înţelegerea atât a ideii principale, cât şi a elementelor de sprijin. 
Poate să înţeleagă limbajul vorbit din mass media sau cel utilizat de vorbitorii nativi doar în cazul în 
care conţinutul nu este ambiguu şi este previzibil.   
Nivelul 2 (Funcţional)  
Poate să înţeleagă destul de bine conversaţiile pe tematici sociale zilnice şi care au legătură cu 
mediul de lucru uzual. Poate să înţeleagă în mod satisfăcător vorbirea directă într-un dialect 
standard a unui vorbitor nativ care nu este obişnuit să comunice cu non-nativii, rostită într-un ritm 
normal de vorbire, având totuşi nevoie de repetiţie sau reformulare. Poate să înţeleagă o varietate de 
tematici concrete, cum ar fi informaţii personale şi/sau legate de familie, probleme publice de 
interes personal şi general, precum şi probleme de serviciu uzuale, prezentate prin descriere de 
persoane, locuri şi lucruri; poate să nareze evenimente curente, trecute şi viitoare. Demonstrează 
capacitatea de a urmări punctele principale dintr-o discuţie sau o prezentare pe teme din domeniul 
său profesional. E foarte posibil să nu recunoască diferitele niveluri stilistice, însă recunoaşte 
mecanismele de construire şi tehnicile mai complexe ale discursului. Poate urmări discursul 
organizat la nivel de paragraf, doar atunci când acesta conţine o cantitate considerabilă de date 
concrete. Rareori are capacitatea de a înţelege cuvintele şi frazele unor formulări rostite în condiţii 
neobişnuite (de exemplu, cele care se aud la megafoane sau în situaţii de o înaltă încărcătură 
emoţională). De obicei, poate înţelege doar ideea generală a vorbirii curente utilizate în mass-media 
sau a vorbitorilor nativi atunci când aceştia utilizează un limbaj specializat sau sofisticat. Înţelege 
informaţiile care se referă la date şi fapte concrete.  
Este capabil să înţeleagă doar fapte, nu şi subtilităţi lingvistice legate de aceste fapte.  
Nivelul 3 (Profesional)  
Capabil să înţeleagă majoritatea discursurilor aparţinând registrului formal şi informal, pe tematici 
practice, sociale şi profesionale, inclusiv domeniile de interes particular şi cele de competenţă 
specială. Demonstrează, prin intermediul interacţiunii vorbite, capacitatea de a înţelege eficient 
vorbirea directă produsă la un ritm normal şi cu claritate într-un dialect standard. Demonstrează 
înţelegerea clară a limbajului utilizat la întâlniri interactive, informări, precum şi alte forme ale 
discursului amplu, chiar dacă acestea includ subiecte şi situaţii nefamiliare. Poate urmări cu 
acurateţe aspectele principale ale conversaţiilor dintre vorbitorii nativi educaţi, conferinţe pe 
tematici generale şi din domenii de competenţă specială, convorbiri telefonice înregistrate în 
condiţii acceptabile, precum şi emisiuni radio şi TV. Poate să înţeleagă cu uşurinţă limbajul care 
include funcţii, cum ar fi: emiterea de ipoteze, expunerea unui punct de vedere, formularea şi 
apărarea opiniilor, capacitatea de a argumenta, de a formula obiecţii, precum şi alte tipuri de 
elaborare. Demonstrează înţelegerea conceptelor abstracte în discuţiile pe tematici complexe (care 
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pot include subiecte din domeniile: economic, cultural, ştiinţific, tehnologic), precum şi din 
domeniul personal de activitate. Înţelege atât informaţiile explicite cât şi cele implicite dintr-un text 
vorbit. În general, poate să distingă între diferitele niveluri stilistice şi deseori poate recunoaşte 
formele de umor, tonalităţile specifice încărcăturii emoţionale, precum şi subtilităţile lingvistice. 
Rareori este nevoie de repetiţie, parafrazare sau explicaţii.  
Cu toate acestea, este posibil să nu-i înţeleagă pe vorbitorii nativi dacă aceştia vorbesc rapid sau 
folosesc forme argotice, dialectale sau regionalisme.  
 
Nivelul 4 (Expert)  
Înţelege toate formele de discurs folosite în scopuri profesionale, inclusiv pe cele folosite pentru 
reprezentarea unei poziţii sau punct de vedere oficial în prezentări şi negocieri. Înţelege orice limbaj 
sofisticat foarte complex care include majoritatea problematicilor de interes pentru vorbitorii nativi 
cu studii superioare chiar şi atunci când aceste problematici abordează subiecte nefamiliare de 
interes general sau subiecte de specialitate. Înţelege limbajul adaptat special pentru diferite tipuri de 
audienţă, incluzând cele folosite pentru a convinge, reprezentarea unui punct de vedere sau 
consultanţă. Se poate adapta foarte uşor schimbărilor imprevizibile de subiect sau ton. Poate urmări 
cu uşurinţă schimbări imprevizibile în argumentarea unui punct de vedere de orice fel, din cadrul 
discursurilor formale sau informale orientat pentru audienţa generală. Înţelege enunţările dintr-un 
spectru larg de limbaj complex şi recunoaşte prompt nuanţe de înţeles şi niveluri stilistice, precum 
şi umorul şi ironia. Demonstrează înţelegerea conceptelor de un nivel abstract înalt din argumentaţii 
pe tematici complexe (care pot include economie, cultură, ştiinţă şi tehnologie) precum şi din 
domeniul profesional propriu. Înţelege promt exprimări făcute în media şi conversaţii dintre nativi 
atât în termeni generali cât şi detalii; în general înţelege regionalisme şi dialecte. 
Nivelul 5 (Nativ erudit)  
Capacitatea de înţelegere este cea echivalentă cu a unui ascultător nativ foarte bine educat. Este 
capabil să înţeleagă în totalitate toate formele şi stilurile de discurs inteligibile unui ascultător nativ 
foarte bine educat, inclusiv un număr de dialecte regionale, discursuri cu un înalt grad de 
colocvialism, precum şi limbajul distorsionat de interferenţe majore produse de diferite tipuri de 
zgomot. 

 

VORBIT 
 

Nivelul 0 (Fără Competenţă)  
Nu este capabil să interacţioneze în comunicarea orală. Comunicarea este limitată la cuvinte 
disparate, cum ar fi formulele de salut sau cele de politeţe uzuale. Nu se poate exprima oral.  
Nivelul 1 (Supravieţuire) 
Poate să susţină o conversaţie de tipul faţă-în-faţă, în situaţii uzuale zilnice. Poate să creeze un 
limbaj de comunicare prin combinarea şi recombinarea elementelor de vorbire familiare şi 
memorate. Poate să înceapă, să menţină şi să încheie conversaţii scurte prin utilizarea întrebărilor şi 
răspunsurilor simple şi scurte. De obicei, poate să ducă la bun sfârşit situaţii legate de nevoi sociale 
simple, previzibile, personale şi de cazare; ştie să răspundă cerinţelor minime de politeţe, de 
prezentare şi de identificare; poate să schimbe formule de salut, să exprime în termeni generali 
informaţii biografice previzibile şi esenţiale, să comunice despre sarcinile de rutină simple de la 
locul de muncă; să solicite bunuri, servicii şi asistenţă, să ceară informaţii şi clarificări şi să exprime 
satisfacţia, insatisfacţia şi confirmarea. Tematicile abordate includ nevoi sociale de bază, cum ar fi: 
comandarea mesei, obţinerea informaţiilor privind cazarea şi transportul, cumpărături. Vorbitorii 
nativi obişnuiţi cu non-nativii trebuie, de multe ori, să facă eforturi pentru a-l înţelege, să solicite 
repetarea şi să folosească bagajul de cunoştinţe generale pentru a-l înţelege pe acest vorbitor. 
Rareori vorbeşte fluent şi nu poate realiza un discurs coerent, cu excepţia cazurilor în care a repetat 
pe de rost ceea ce are de spus. Cu toate acestea, poate formula propoziţii şi poate produce şiruri de 
două sau mai multe propoziţii simple şi scurte unite prin cuvinte uzuale de legătură. Frecvent, face 
greşeli de pronunţie şi vocabular iar gramatica distorsionează, de multe ori, înţelesul mesajului. 
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Conceptele despre timpurile gramaticale sunt vagi. Deseori utilizează doar un singur timp verbal 
sau evită utilizarea anumitor structuri gramaticale. Vorbirea este deseori caracterizată de ezitări, 
ordinea cuvintelor în propoziţie este incorectă şi nesigură, pauzele sunt frecvente, depune eforturi în 
a-şi căuta cuvintele (cu excepţia expresiilor de rutină), reformulează şi se corectează, însă fără 
succes.  
Nivelul 2 (Funcţional)  
Poate să comunice în situaţiile sociale zilnice şi cele uzuale de la locul de muncă. În aceste situaţii, 
vorbitorul poate să descrie persoane, locuri şi obiecte, să nareze activităţi curente, trecute şi viitoare, 
în paragrafe simple dar complete, să formuleze puncte de vedere, să facă comparaţii şi contrastări, 
să furnizeze instrucţiuni şi indicaţii corecte, să întrebe şi să răspundă unor serii de întrebări. Poate să 
facă faţă, cu destulă încredere în sine, la majoritatea conversaţiilor uzuale pe teme concrete, cum ar 
fi cele legate de domeniul de lucru, de familie, cele despre propria persoană şi preocupările 
personale, călătorii, precum şi situaţii curente. Deseori, poate face faţă, în mod elaborat, unor 
situaţii de comunicare zilnice, cum ar fi interacţiunile personale şi cele legate de asigurarea cazării. 
De exemplu, poate să furnizeze indicaţii complicate, detaliate şi ample şi să facă schimbări în afara 
celor de rutină zilnică în situaţiile de călătorie, precum şi alte aranjamente. Poate să comunice cu 
vorbitorii nativi care nu sunt obişnuiţi să interacţioneze cu non-nativii, deşi poate fi necesar ca 
primii să se adapteze anumitor limite de ordin lingvistic. Poate combina şi lega propoziţii într-un 
discurs organizat sub formă de paragraf. Structurile simple şi relaţiile gramaticale de bază sunt 
controlate în mod frecvent, în timp ce structurile complexe sunt folosite inadecvat sau sunt evitate. 
Folosirea vocabularului este cea adecvată formulărilor de frecvenţă mare, însă neobişnuită sau 
imprecisă în celelalte cazuri. Greşelile de pronunţie, vocabular şi gramatică pot, uneori, distorsiona 
înţelesul. Cu toate acestea, persoana se exprimă, în general, într-un mod care este adecvat situaţiei, 
deşi limbajul folosit nu este întotdeauna bine stăpânit.  
Nivelul 3 ( Profesional)  
Poate participa eficient la majoritatea conversaţiilor formale şi informale pe teme practice, sociale şi 
profesionale. Poate aborda cu foarte mare uşurinţă subiecte de interes particular sau din domenii de 
competenţă specială. Poate utiliza limbajul în scopul realizării unor sarcini profesionale, cum ar fi: 
să răspundă la obiecţii, să clarifice aspecte, să justifice anumite decizii, să răspundă la polemici, să-
şi susţină punctul de vedere şi să-şi apere opiniile. Poate să demonstreze competenţă lingvistică în 
momentul în care conduce întruniri, face informări sau alte forme de monologuri ample şi elaborate, 
emite ipoteze şi face faţă subiectelor şi situaţiilor nefamiliare. Poate să solicite în mod eficient 
informaţii şi opinii argumentate din partea vorbitorilor nativi. Poate să redea concepte abstracte în 
discuţiile pe teme cum ar fi cel economic, cultural, ştiinţific, tehnologic, filozofic, precum şi din 
domeniul propriu de activitate. Realizează discursuri ample şi redă mesajul global într-un mod 
corect şi eficient. Utilizarea mecanismelor structurale este flexibilă şi elaborată. Se exprimă într-un 
mod adecvat, în funcţie de situaţia prezentată. Fără să-şi caute cuvintele sau expresiile, poate folosi 
limbajul într-un mod corect şi relativ natural, poate elabora conceptele într-un mod liber, reuşind să-
şi facă ideile înţelese de către vorbitorii nativi. Este posibil să nu înţeleagă unele referinţe culturale, 
proverbe şi aluzii, precum şi utilizarea nuanţelor şi idiomurilor, însă poate să remodeleze 
conversaţia cu foarte mare uşurinţă. Este posibil ca pronunţia să fie în mod evident străină. Pot fi 
greşeli în utilizarea structurilor complexe cu arie restrânsă de folosire sau care aparţin stilului 
formal de vorbire. Cu toate acestea, eventualele greşeli de pronunţie, gramatică sau vocabular nu 
sunt atât de grave încât să distorsioneze mesajul global şi rareori îl deranjează pe vorbitorul nativ.  
Nivelul 4 ( Expert)  
Se exprimă cu mare precizie, acurateţe şi fluenţă pentru orice scop profesional, inclusiv cel de 
reprezentare a unui punct de vedere oficial sau poziţie oficială. Poate performa în cadrul unor 
situaţii de limbaj foarte sofisticate, inclusiv cele în care majoritatea subiectelor sunt de interes 
pentru vorbitorii nativi cu studii superioare, chiar şi în situaţii generale sau profesional-specializate 
nefamiliare. Poate să adapteze prompt folosirea limbajului pentru a comunica in mod eficient cu 
toate tipurile de audienţă. Demonstrează abilităţi lingvistice  necesare pentru a consilia sau convinge 
pe alţii. Poate iniţia tonul schimbului de replici pe tematici atât profesionale cât şi neprofesionale cu 
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o mare varietate de vorbitori nativi. Poate schimba foarte uşor subiectul şi registrul şi poate ajusta 
limbajul propriu pentru a face faţă la acest gen de schimbări iniţiat şi de alţi vorbitori. Comunică 
foarte eficient cu vorbitorii nativi în situaţii cum ar fi conferinţe, negocieri, prelegeri, prezentări, 
informări şi dezbateri pe subiecte de contradicţie/dezacord. Poate discuta pe marginea unor 
concepte abstracte şi poate pleda pe larg o anume poziţie în acest gen de circumstanţe. Subiectele 
pot aparţine unor domenii cum ar fi economie, cultură, ştiinţă şi tehnologie, precum şi din domeniul 
profesional propriu. Organizează discursul bine, comunică înţelesul în mod eficient şi foloseşte 
elemente stilistice de discurs adecvate situaţiei. Poate exprima nuanţe şi poate face referinţe ce ţin 
de cultura limbii respective într-un mod adecvat. Vorbeşte fără efort şi fără piedici, cu o puternică 
stăpânire a diferitelor niveluri stilistice dar rareori va fi confundat cu un vorbitor nativ. Cu toate 
acestea, acest gen de mici scăpări, cum ar fi pronunţia non-nativă, nu interferează cu 
inteligibilitatea. 
Nivelul 5 (Nativ erudit)  
Competenţa la vorbire este funcţional echivalentă cu cea a unui  nativ cu studii superioare foarte 
bine educat şi reflectă standardele culturale ale ţării sau regiunii unde limba este folosită de către 
nativi. Vorbitorul foloseşte limbajul cu o asemenea flexibilitate încât modul de exprimare, inclusiv 
vocabularul, dialectele, colocvialismele şi referinţele culturale sunt acceptate ca native de către 
ascultătorii nativi bine educaţi. Pronunţia este potrivită cu cea a dialectului standard al unui vorbitor 
nativ bine educat.  

 
ÎNŢELEGEREA LA CITIT 

 
Nivelul 0 (Fără Competenţă)  
Nu are capacitatea de a descifra textul scris. În mod frecvent înţelege greşit sau nu poate înţelege 
deloc textele scrise.  
Nivelul 1 (Supravieţuire) 
Poate să citească un material scris care conţine propoziţii simple, cum ar fi textele care au legătură 
directă cu situaţiile sociale zilnice sau de la locul de muncă. Textele pot conţine notiţe simple, 
anunţuri, descrieri foarte previzibile despre persoane, locuri şi obiecte, scurte explicaţii despre 
geografie, forme de guvernământ şi sisteme valutare simplificate pentru vorbitorii non-nativi, 
precum şi seturi scurte de instrucţiuni şi indicaţii (formulare de înscriere, hărţi, meniuri, cărţi de 
telefoane, broşuri, precum şi programe orare simple). Înţelege sensul de bază al textelor simple care 
conţin modele structurale şi de vocabular de o mare frecvenţă, inclusiv termeni care fac parte din 
limbajul internaţional sau pot fi uşor recunoscuţi datorită asemănării cu limba maternă (atunci când 
este cazul). Poate să găsească detalii specifice prin lecturarea atentă şi selectivă. Deseori, poate 
ghici sensul cuvintelor necunoscute dintr-un context simplu. Poate fi capabil să identifice ideea 
generală la nivel de text din unele texte cu un nivel mai avansat.  
Cu toate acestea, poate înţelege greşit chiar şi unele texte simple.  
 
Nivelul 2 (Funcţional)  
Demonstrează suficientă înţelegere pentru a citi texte autentice simple, pe teme familiare. Poate să 
citească texte scrise în stil direct, concret, pline de informaţii faptice, care pot include descrieri de 
persoane, locuri şi obiecte, precum şi cele care narează evenimente prezente, trecute şi viitoare. 
Tematica include ştiri care relatează evenimente cu recurenţă mare, informaţii biografice simple, 
evenimente sociale, scrisori de afaceri uzuale, precum şi materiale tehnice simple, cu caracter 
general. Poate să citească proză autentică pe tematici familiare care este prezentată normal, într-o 
succesiune previzibilă care ajută cititorul să înţeleagă textul. Poate să identifice şi să înţeleagă ideile 
principale şi detaliile dintr-un material scris pentru un public mai larg şi poate să răspundă la 
întrebările concrete formulate la asemenea texte. Nu poate să tragă concluzii care se desprind în 
urma lecturării sau să înţeleagă subtilităţile lingvistice implicate de materialul concret. Poate să 
citească proza care este predominant construită în structuri de frază de frecvenţă mare.  
Chiar dacă vocabularul stăpânit nu este foarte vast, cititorul poate folosi indicii contextuale şi de  
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cultură generală pentru a înţelege textele. Poate să rezolve cerinţele într-un ritm lent şi este foarte 
posibil să înţeleagă greşit anumite informaţii. Poate fi capabil să rezume, să selecteze şi să identifice 
informaţiile specifice din textele de nivel mai avansat care au legătură cu domeniul de lucru, însă nu 
într-un mod consistent şi/sau consecvent.  
Nivelul 3 (Profesional)  
Capabil să citească cu o înţelegere aproape completă o varietate de materiale autentice scrise, pe 
tematici generale şi profesionale, care include subiecte nefamiliare. Demonstrează abilitatea de a se 
informa prin intermediul lecturii. Înţelegerea unui text nu depinde de subiectul tratat în acel text. 
Contextele includ noutăţi din diverse domenii, ştiri informative şi editoriale din majoritatea 
publicaţiilor care se adresează vorbitorilor nativi instruiţi, corespondenţa personală şi profesională, 
rapoarte şi materiale din domenii de competenţă specială. Poate înţelege cu foarte mare uşurinţă 
funcţii lingvistice, cum ar fi: emiterea de ipoteze, argumentarea punctului de vedere, clarificarea, 
precum şi diverse forme de elaborare. Demonstrează înţelegerea conceptelor abstracte din texte pe 
tematici complexe (care pot include subiecte din economie, cultură, ştiinţă, tehnologie), precum şi 
din domeniul propriu de activitate. Este aproape întotdeauna capabil să interpreteze materialul 
corect, să facă legătură între idei şi să “citească printre rânduri”, sau să înţeleagă informaţiile 
implicite. În general, poate să distingă diverse niveluri stilistice şi deseori recunoaşte formele de 
umor, tonalităţile emoţionale, precum şi subtilităţile lingvistice ale textului scris. Neînţelegerea unui 
text este extrem de rară. Poate să priceapă ideea principală din textele de un nivel mai înalt şi 
sofisticat, însă este posibil să nu detecteze toate nuanţele. Nu poate întotdeauna să înţeleagă în 
amănunţime textele care prezintă o structură neobişnuit de complexă, idiomuri puţin utilizate sau un 
grad înalt de cunoştinţe de cultură din limba utilizată. Viteza de lectură poate fi puţin mai lentă 
decât cea a unui vorbitor nativ.  
Nivelul 4 ( Expert)  
Demonstrează o competenţă ridicată în a citi toate stilurile şi formele de limbaj scris folosit în 
scopuri profesionale, inlusiv texte din domenii general sau profesional-specializate nefamiliare. 
Contextele includ ziare, reviste şi literatură de specialitate scrisă pentru cititorul foarte bine educat 
şi pot conţine subiecte din domenii ca economie, cultură, ştiinţă şi tehnologie, precum şi din 
domeniul propriu de activitate. Poate urmări prompt schimbări imprevizibile în argumentarea unui 
punct de vedere de orice fel adresat publicului larg. Demonstrează înţelegerea globală şi detaliată a 
textelor inclusiv a conceptelor foarte abstracte. Poate înţelege aproape toate referinţele culturale şi 
poate face conexiuni între un text şi alte materiale scrise de acelaşi gen din cultura respectivă. 
Demonstrează o puternică stăpânire a diferitelor niveluri stilistice, ironie şi umor. Viteza la citire 
este similară cu cea a unui cititor nativ. Poate citi fără dificultate scrisul de mână acceptabil lizibil. 
Nivelul 5 (Nativ erudit)  
Competenţa la citire este funcţional echivalentă cu cea a unui cititor nativ foarte bine educat. Este 
capabil să înţeleagă toate formele şi stilurile limbajului scris care este înţeles de cititorul nativ bine 
educat. Demonstrează aceeaşi uşurinţă ca şi cititorul nativ atunci când citeşte documente de interes 
general legislative, scrieri tehnice şi literatură, inclusiv proză experimentală şi texte clasice. Poate 
citi o mare varietate de documente scrise de mână. 
 

SCRIS 
 

Nivelul 0 (Fără Competenţă)  
Nu prezintă nici o abilitate în a se exprima în scris.  
Nivelul 1 (Supravieţuire) 
Poate să redacteze mesaje care să satisfacă nevoile sociale esenţiale. Exemplele includ întocmirea 
listelor, notiţe, redactarea cărţilor poştale, a scrisorilor personale scurte, a mesajelor telefonice şi a 
invitaţiilor, precum şi completarea formularelor şi a solicitărilor în scris. Scrisul tinde să fie o 
îmbinare la întâmplare de propoziţii (sau fragmente) pe o temă dată, fără să fie evidentă o 
cunoaştere a modului în care trebuie organizat un text. Poate să exprime în scris intenţia de bază 
prin intermediul unor propoziţii simple şi scurte, folosind cuvinte de legătură uzuale. Cu toate 
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acestea, sunt frecvente greşelile de ortografie, vocabular, gramatică şi semne de punctuaţie.  
Poate fi înţeles de cititorii nativi obişnuiţi cu tentativele de scriere ale non-nativilor.  
 
Nivelul 2 (Funcţional)  
Poate să scrie corespondenţă personală şi de lucru, cu caracter simplu, precum şi documente strâns 
legate de aceste domenii, cum ar fi memorandumuri, rapoarte scurte şi scrisori personale, pe 
tematici uzuale. Poate să exprime în scris puncte de vedere, să furnizeze instrucţiuni, să descrie 
persoane, locuri şi obiecte, să nareze activităţi prezente, trecute şi viitoare în paragrafe complete, 
dar simple. Poate combina şi lega propoziţiile sub formă de proză. Paragrafele contrastează şi au 
legătură cu alte paragrafe în rapoarte şi corespondenţă. Ideile pot fi bine organizate în ceea ce 
priveşte raportarea la punctele esenţiale sau la derularea firească a evenimentelor. Cu toate acestea, 
e posibil ca legătura dintre idei să nu fie întotdeauna clară, iar trecerea de la o idee la alta să fie 
forţată. Textul redactat poate fi înţeles de un vorbitor nativ care nu este obişnuit cu materialele 
redactate de un non-nativ. Structurile gramaticale simple, de mare frecvenţă, sunt bine stăpânite, în 
timp ce structurile mai complexe sunt folosite inadecvat sau evitate. Vocabularul folosit este 
adecvat pentru tematicile uzuale, cu folosirea unor parafraze. Greşelile de gramatică, vocabular, 
ortografie şi punctuaţie pot distorsiona înţelesul global. Cu toate acestea, persoana se exprimă într-
un mod care, în general, este adecvat situaţiei, deşi stăpânirea limbajului scris nu este întotdeauna 
evidentă.  
Nivelul 3 (Profesional)  
Poate să scrie în mod eficient corespondenţă formală şi informală pe teme practice, sociale şi 
profesionale. Poate să scrie cu deosebită uşurinţă despre domenii de competenţă specială. Poate să 
folosească limbajul scris pentru argumentările sub formă de eseu, analize, ipoteze, precum şi 
explicaţii, narări şi descrieri ample. Poate să redea concepte abstracte atunci când scrie despre teme 
complexe, care pot include subiecte din economie, cultură, ştiinţă, tehnologie, precum şi din 
domeniul propriu de activitate. Deşi tehnicile utilizate pentru organizarea textelor ample pot părea 
oarecum străine vorbitorilor nativi, înţelesul este redat corect. Legătura dintre idei şi dezvoltarea lor 
este neclară, iar aspectele majore sunt prezentate într-un mod coerent astfel încât să se potrivească 
scopului textului. Tranziţiile sunt de obicei reuşite. Controlul asupra structurilor, vocabularului, 
ortografiei şi punctuaţiei este cel adecvat, astfel încât să redea corect mesajul. Greşelile au incidenţă 
rară, nu atenuează înţelegerea şi rareori îl deranjează pe vorbitorul nativ. Chiar dacă stilul de 
exprimare în scris poate părea străin, este cel adecvat contextului. În cazul în care este necesar ca 
documentul să corespundă în totalitate cerinţelor din limba ţintă, este nevoie de reeditare din partea 
unui vorbitor nativ.  
Nivelul 4 ( Expert)  
Poate folosi limbajul scris în mod precis şi cu acurateţe pentru toate scopurile profesionale, inclusiv 
cele care presupun reprezentarea unui punct de vedere sau poziţie oficială. Poate pregăti o 
comunicare scrisă de un înalt grad de eficacitate într-o varietate de stiluri de proză, chiar  şi în 
domenii generale sau profesionale specializate nefamiliare. Demonstrează competenţă puternică în 
formularea scrisorilor personale, a corespondenţei de serviciu, a rapoartelor, a documentelor care 
exprimă o anumită poziţie vis-a-vis de un subiect, şi a formelor finale ale unei varietăţi mari de 
texte. Arată abilitatea de a folosi limbajul scris pentru a convinge pe ceilalţi şi pentru a elabora pe 
marginea unor concepte abstracte. Aria tematică poate aparţine domeniului economic, cultural, 
ştiinţă şi tehnologie precum şi din domeniul propriu de activitate. Organizează foarte bine texte 
dezvoltate, transmite mesajul în mod eficient şi foloseşte proza care este stilistic adecvată scopului 
pentru care scrie. Demonstrează competenţă mare în ceea ce priveşte diferite niveluri stilistice şi 
poate exprima nuanţe şi tente de semnificaţii.  
Nivelul 5 (Nativ erudit)  
Competenţa la scris este funcţional echivalentă cu cea a unui scriitor nativ foarte bine educat. 
Foloseşte principiile de organizare şi procedeele stilistice care reflectă normele culturale ale 
nativilor atunci cînd scriu corespondenţă formală sau informală, documente oficiale, articole pentru 
diverse publicaţii şi materiale specializate legate de profesie. Scrisul este clar şi informativ. 
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DESCRIEREA NIVELURILOR CU PLUS A COMPETENŢELOR LINGVISTICE  
 
ÎNŢELEGEREA LA ASCULTARE  
 
NIVEL 0+ (COMPETENŢĂ MEMORATĂ)  
Înţelege cuvinte izolate şi câteva expresii de mare frecvenţă precum şi scurte propoziţii din 

domeniul nevoilor imediate de supravieţuire. Are nevoie, de regulă, de pauze chiar şi între 

expresiile familiare şi trebuie să ceară de multe ori repetarea propoziţiilor. Poate înţelege doar cu 

greu chiar şi pe acei indivizi care îşi adaptează discursul la interacţiunea cu un non-nativ. Cel mai 

bine poate înţelege acele formulări care sunt puternic  susţinute de context. 

NIVEL 1+ (SUPRAVIEŢUIRE +)  
Demonstrează capacitate suficientă pentru a înţelege conversaţii foarte simple, foarte previzibile, 

care au loc faţă-în-faţă, într-un dialect standard pe tematici sociale de zi cu zi sau pe tematici legate 

de rutina de la locul de muncă. Înţelege nu doar conversaţii simple bazate pe genul de scenarii 

întrebare-răspuns simple ci demonstrează şi o abilitate limitată şi nesusţinută de a înţelege descrieri 

de persoane, locuri şi lucruri; narări de evenimente; informaţii factuale şi instrucţiuni sau indicaţii 

de orientare în spaţiu. De regulă, este incapabil de a susţine înţelegerea pe un text de lungimea unui 

paragraf. Tematicile cele mai bine înţelese includ necesităţile de bază cum ar fi mâncarea, cazarea, 

transportul, cumpărăturile precum şi familia, informaţii biografice şi interese personale, precum şi 

planuri de călătorie. Cu toate acestea, demonstrează ceva abilităţi în înţelegerea câtorva propoziţii 

relaţionate între ele care fac referire la comunicarea la locul de muncă, evenimente curente, 

informaţiile oferite drept răspuns la întrebări de informare şi clarificare. Este foarte posibil să 

înţeleagă ideea principală a acestui tip de text vorbit dar poate să interpreteze greşit ideile 

secundare. În aceeaşi măsură, înţelege structuri simple în texte vorbite scurte dar e posibil să 

interpreteze greşit structuri mai complexe. Demonstrează o abilitate extrem de limitată de a înţelege 

sensul general al limbii vorbite în media. Este posibil ca nativii obişnuiţi să vorbească cu non-nativi 

să recurgă la repetiţii sau parafrazări pentru a se face înţeleşi. 

NIVEL 2+ (FUNCŢIONAL +)  
Capabil să înţeleagă multe conversaţii formale şi informale pe subiecte profesionale practice, 

sociale şi de fiecare zi. Poate înţelege cu uşurinţă un discurs faţă-în-faţă al unui vorbitor nativ 

neobişnuit să vorbească cu non-nativi şi care este purtat într-un dialect standard şi transmis cu o 

viteză normală, cu repetiţii reduse la minim şi reformulări. Adiţional la a înţelege toate discuţiile 

având subiecte concrete pe care le regăsim în descrieri şi naraţiuni despre evenimente curente, 

trecute şi viitoare, poate de asemenea înţelege o cantitate semnificativă de limbaj folosit în cadrul 

întrevederilor interactive, briefing-urilor şi altor forme de discurs oral dezvoltat, inclusiv a anumitor 

discuţii despre subiecte sau situaţii nefamiliare; totuşi va manifesta anumite erori în înţelegere. 

Demonstrează abilitatea de a urmări  punctele esenţiale ale unei discuţii sau al unui discurs care 
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cuprinde tematici din domeniul propriu profesional. De asemenea, demonstrează anumite abilităţi 

de înţelegere a punctelor esenţiale dintr-o conversaţie purtată între vorbitori nativi educaţi, din 

conferinţe cu subiecte de interes general, conversaţii telefonice suficient de clare şi difuzări din 

media. Totuşi, uneori interpretează greşit discursurile construite pe ipoteze, opinii susţinute, 

argumentări şi exprimări de obiecţii. Poate urmări discuţii în jurul conceptelor abstracte fără a 

înţelege pe de-a întregul formulări lingvistice abstracte. Este posibil să nu facă deosebire între 

variate stiluri stilistice de discurs. În orice caz, poate manifesta anumite abilităţi de a recunoaşte 

umorul sau conotaţile emoţionale. Nu înţelege întotdeauna informaţia implicită dintr-un text vorbit. 

Uneori trece peste anumite cuvinte şi expresii frazeologice făcute în condiţii nefavorabile (cum ar 

fi, spre exemplu, cele făcute prin intermediul difuzoarelor exterioare sau în situaţii emoţionale 

extreme.) Probabil va  întâmpina anumite dificultăţi în a înţelege vorbitorii nativi dacă aceştia 

vorbesc foarte repede sau folosesc expresii argotice sau idiomatice neobişnuite.   

∗ Notă: Nivelurile de competenţă lingvistică cu “plus” aşa cum se află descrise în acest document 
sunt înţelese ca fiind niveluri intermediare de competenţă situate la mai mult de jumătate între două 
niveluri întregi. Nivelurile de competenţă ”plus” depăşesc în mod substanţial nivelul de bază dar 
nu îndeplinesc în totalitate sau în mod constant criteriile nivelului întreg imediat superior.  
 

NIVEL 3+ (PROFESIONAL +)  

Capabil să înţeleagă toate discursurile formale şi informale din jurul subiectelor practice, sociale  şi 

profesionale, inclusiv cele ce reprezintă anumite interese sau fac parte din domenii speciale de 

competenţă.  Poate înţelege cu promptitudine un discurs dezvoltat folosit în scopuri personale sau 

profesionale, cum ar fi justificarea unor decizii, răspunsuri la anumite cereri şi susţinerea anumitor 

politici. Înţelege o cantitate însemnată de limbaj foarte sofisticat produs de vorbitori nativi bine 

educaţi, chiar şi dacă se referă la subiecte nefamilare. De regulă, se poate adapta schimbărilor de 

subiect sau intonaţie. Înţelege vorbitorii nativi din conferinţe, negocieri, prelegeri, prezentări, 

informări sau dezbateri. De regulă, manifestă înţelegerea unor concepte foarte abstracte şi formulări 

lingvistice din cadrul unor discuţii pe tematici complexe (care pot include domeniul economic, 

cultural, ştiinţific, tehnologic precum şi domeniul propriu de activitate). Poate urmări anumite 

schimbări imprevizibile de subiect atât în discursurile formale cât şi informale. Adesea înţelege 

limbajul ajustat intenţionat pentru diverse tipuri de audienţă, inclusiv cele intenţionate pentru 

persuasiune, expunere şi consiliere. 

Recunoaşte nuanţe de limbaj, umor şi conotaţii emoţionale ale discursului; este posibil să poată 

interpreta corect referinţe cu caracter cultural. Înţelege majoritatea difuziunilor media, a 

conversaţiilor între vorbitorii nativi; înţelege uneori regionalisme şi dialecte. Totuşi, există anumite 

limitări în îndeplinirea abilităţilor mai sofisticate de acest gen. Poate trece peste anumite subtilităţi 

sau referinţe culturale, dar acest fapt împiedică rareori înţelegerea cu succes a vorbitorilor nativi. 
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NIVEL 4+ (EXPERT +)  

Înţelegerea tuturor formelor şi stilurilor limbii vorbite este cea echivalentă cu a unui ascultător nativ 

bine educat. Demonstrează internalizarea referinţelor socio-lingvistice şi culturale ale oricăreia 

dintre ţările în care este vorbită nativ limba respectivă. Totuşi, se mai regăsesc erori non-native 

ocazionale în a înţelege vorbitorii nativi care folosesc dialecte non-standard, regionalisme şi 

expresii argotice. Demonstrează anumite erori în înţelegerea limbii denaturate de interferenţa 

însemnată a unor zgomote. Acurateţea este aproape nativă.  

VORBIT 

NIVEL 0+ (COMPETENŢĂ MEMORATĂ +) 

Capabil să îndeplinească nevoi imediate folosind enunţuri memorate, repetate dinainte. Poate 

formula întrebări sau afirmaţii cu destulă acurateţe doar în cazul folosirii cunoştinţelor memorate  

Încercările de a crea un discurs oral la nivel de propoziţie sunt de obicei fără succes. Vocabularul 

este aleator şi în general se limitează la domeniul nevoilor imediate, de supravieţuire, formulelor de 

salut, scurtelor informaţii personale, numerelor, exprimării timpului, obiectelor comune. Cu toate 

acestea, cele mai multe enunţuri sunt scurte, telegrafice; cuvintele de legătură şi indicatorii de timp, 

gen şi/sau mod sunt omişi, folosiţi greşit sau denaturaţi. Chiar şi în cazul reluării mesajului, 

comunicarea este sever limitată, chiar şi cu vorbitorii nativi obişnuiţi să comunice cu vorbitorii non-

nativi. Pronunţia, accentual şi intonaţia sunt de obicei greşite chiar şi în cazul discursului memorat. 

NIVEL 1+ (SUPRAVIEŢUIRE +)  

Capabil să iniţieze şi să menţină conversaţii zilnice previzibile. Poate să ia parte cu uşurinţă la 

conversaţii scurte prin formularea de întrebări şi răspunsuri simple dar demonstrează înţelegere 

minimă a regulilor de conversaţie ale culturii respective. Demonstrează abilitate foarte limitată şi 

nesusţinută de a se descurca în conversaţii mai lungi pe teme concrete. Discursul constă în serii de 

propoziţii care au legătură unele cu celelalte dar nu formează paragrafe întregi. Poate satisface 

câteva nevoi sociale şi poate oferi ceva mai mult decât simple informaţii atunci când se prezintă sau 

vorbeşte despre biografia sa. Poate cu uşurinţă să ceară ajutor, informaţii sau clarificări, să exprime 

satisfacţia, nemulţumirea precum şi confirmarea. 

Demonstrează abilitate limitată şi nesusţinută de a descrie persoane, locuri şi lucruri, de a relata 

evenimente, de a prezenta fapte şi întâmplări, de a da instrucţiuni şi indicaţii, de a comunica la locul 

de muncă şi de a vorbi despre evenimente curente. Cu toate acestea, poate ezita şi chiar schimba 

subiectul din cauza lipsei de resurse lingvistice. Pe lângă nevoile curente, temele abordate pot 

include familia, informaţii şi interese personale generale, planuri de călătorie, şi probleme simple 

legate de locul de muncă.  Structurile simple şi relaţiile gramaticale de bază sunt controlate doar 

într-o anumită măsură. Foloseşte greşit timpurile verbale. Vocabularul e posibil să fie imprecis, cu 

excepţia enunţurilor cu frecvenţă foarte mare. Comunicarea poate fi împiedicată de desele erori în 
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pronunţie, vocabular sau gramatică. Producerea discursului poate fi anevoioasă. Vorbitorii nativi 

obişnuiţi să comunice cu vorbitorii non-nativi pot fi nevoiţi câteodată să solicite repetarea sau 

reformularea enunţului sau să folosească repere din mediul înconjurător pentru a-l înţelege pe acest 

tip de vorbitor. 

NIVEL 2+ (FUNCTIONAL +)  

Capabil să participe la multe conversaţii formale sau informale pe teme practice, sociale sau 

profesionale uzuale. Poate vorbi despre interese particulare sau domenii speciale de competenţă 

într-un mod care deseori, dar nu mereu, este eficient şi acceptabil pentru un vorbitor nativ. Poate 

folosi eficient cunoştinţele lingvistice pentru a povesti, descrie, relata evenimente curente, compara 

şi contrasta, furniza instrucţiuni şi indicaţii detaliate. Foloseşte cunoştinţele de limbă cu mai puţină 

uşurinţă şi eficacitate atunci când trebuie să susţină o opinie, clarifice puncte de vedere şi răspundă 

la obiecţii. Va demonstra limitări lingvistice când participă la întâlniri oficiale, face informări sau 

trebuie să trateze subiecte sau situaţii nefamiliare. În general, obţine informaţii şi opinii de la 

vorbitorii nativi. Deseori poate discuta pe marginea unor concepte abstracte dar rareori poate folosi 

cu succes formulări lingvistice abstracte. Poate comunica relativ uşor cu vorbitorii nativi care nu 

sunt obişnuiţi să comunice cu vorbitorii non-nativi, deşi vorbitorii nativi pot sesiza formulări 

lingvistice neobişnuite. Poate creea un discurs dincolo de nivelul de paragraf. Pe de altă parte, 

vocabularul imprecis şi folosirea defectuoasă a unor structuri gramaticale şi elemente de coeziune 

complexe pot altera elaborarea discursului în cazul susţinerii unui punct de vedere sau argumentării. 

Erorile de pronunţie pot împiedica uneori comunicarea. Cu toate acestea, discursul produs este 

adecvat situaţiei. 

NIVEL 3+ (PROFESIONAL +)  

Poate participa eficient la toate discuţiile formale şi informale pe teme practice, sociale şi 

profesionale. Poate folosi cu uşurinţă cunoştinţele de limbă pentru a îndeplini cerinţe specializate  

cum sunt motivarea unei decizii, rezolvarea unei contestatii sau susţinerea unei linii tactice sau a 

unui act de diplomaţie. Produce cu mare uşurinţă un discurs extins, transmiţând mesajul în mod 

corect şi eficient. Subiectele abordate provin din diferite domenii cum ar fi economic, cultural, 

ştiinţific, tehnologic, precum şi din domeniul profesional. Poate rezolva un număr semnificativ de 

cerinţe lingvistice complexe ca de exemplu prezentarea unui punct de vedere oficial sau al unei 

politici. De obicei comunică eficient cu vorbitorii nativi la conferinţe, negocieri, prelegeri, 

prezentări, informări oficiale şi dezbateri. În general poate elabora pe marginea unor concepte foarte 

abstracte folosind formulări lingvistice abstracte în discuţii pe teme complexe. Discursul este de 

obicei adecvat situaţiei. Demonstrează o oarecare abilitate de a-şi adapta limbajul la diferite tipuri 

de auditori. Deseori demonstrează abilităţile lingvistice necesare consilierii sau convingerii unor 

terţe persoane dar cu o oarecare inconsistenţă determinată de limitările socio-lingvistice. 
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Demonstrează o oarecare abilitate, nesusţinută, de a stabili intonaţia conversaţiilor cu diverşi 

vorbitori nativi, precum şi de a schimba tonul pentru a-l adapta celui folosit de ceilalţi vorbitori. 

Poate exprima uneori nuanţe, subtilităţi lingvistice şi umor şi poate răspunde în mod adecvat 

referinţelor culturale, incluzând proverbe şi aluzii. Demonstrează oarecare limitări în realizarea 

acestor cerinţe mai sofisticate, indicate de ezitări, efort neobişnuit de a susţine conversaţia sau erori 

nespecifice. Cu toate acestea, pronunţia non-nativă şi folosirea ocazională greşită a structurilor 

gramaticale şi de vocabular sau a referinţelor culturale nu deranjează pe vorbitorul nativ şi nu 

afectează înţelegerea mesajului. 

NIVEL 4+ (EXPERT +)  

De obicei foloseşte cunoştinţele de limbă cu precizie, acurateţe şi fluenţă superioară din toate 

punctele de vedere. Competenţa de exprimare orală este in general egală cu cea a unui vorbitor 

nativ erudit şi reflectă standardele culturale ale oricărei ţări sau zone unde limba respectivă este 

vorbită nativ. Chiar dacă abilitatea de comunicare permite realizarea oricărei cerinţe lingvistice, 

vorbitorul nu va fi totuşi perceput ca nativ. Ocazional pot apărea erori în folosirea vocabularului, 

expresiilor idiomatice, formulelor colocviale, referinţelor culturale sau în pronunţie, iar câteodată 

vorbitorul poate interacţiona într-un mod necaracteristic vorbitorului nativ.  

ÎNŢELEGEREA LA CITIT 

NIVELUL 0+ (COMPETENŢĂ MEMORATĂ)  

Poate recunoaşte toate literele din sistemul alfabetic şi elementele de mare frecvenţă ale unui sistem 

de semne sau caractere. Este capabil să citească parţial sau integral următoarele: numere, cuvinte şi 

expresii izolate, numele unor persoane sau ale unor locuri, indicatoare stradale, firme sau nume de 

magazine, dar poate înţelege greşit chiar şi aceste texte. Poate fi capabil să citească expresii care 

sunt memorate sau foarte bine susţinute de context, dar nu poate citi la nivel de propoziţie. 

NIVELUL 1+ (SUPRAVIEŢUIRE +)  

Pricepere suficientă pentru a înţelege texte autentice simple, foarte previzibile, scrise cu scopul de a 

oferi informaţii pe tematici sociale de zi cu zi sau legate de rutina de la locul de muncă. Poate 

înţelege foarte bine materiale cum ar fi anunţuri legate de evenimente publice sau fapte biografice 

sumare. De asemenea, prezintă o capacitate limitată, care nu este susţinută, de înţelegere a unor 

texte concrete mai lungi, cum ar fi descrierile de persoane, locuri şi obiecte, nararea unor 

evenimente, informaţii factuale şi instrucţiuni sau direcţii de orientare în spaţiu. De regulă, nu este 

capabil să susţină înţelegerea textelor de lungimea unui paragraf. Tematica înţeleasă foarte bine 

include necesităţi de bază, cum ar fi hrană, cazare, transport, cumpărături, precum şi familie, 

informaţii biografice, interese personale şi planuri de călătorie. Cu toate acestea, demonstrează o 

oarecare abilitate de a înţelege materiale comunicative scrise la locul de muncă, relatări factuale 

simple şi previzibile, şi răspunsuri la cereri de informaţii sau clarificări. Probabil va înţelege ideea 
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principală a acestui tip de text, dar este posibil să înţeleagă greşit ideile secundare. În aceeaşi 

măsură, înţelege structurile simple din materiale scrise scurte, dar poate înţelege greşit structurile 

mai complexe. De multe ori reuşeşte să ghicească, din context,  sensul cuvintelor necunoscute.  

Poate avea dificultăţi în a înţelege elementele de legătură din disurs şi în a folosi înţelegerea 

acestora pentru a face presupuneri corecte. 

NIVELUL 2+ (FUNCŢIONAL +)  

Capabil să citească şi să înţeleagă bine materiale scrise autentice, concrete, factuale, pe teme 

familiare. Poate, de asemenea, să înţeleagă multe materiale mai complexe, pe teme generale sau 

profesionale, inclusiv pe teme nefamiliare. Demonstrează capacitatea de a se informa prin citire. 

Contextele includ nu numai ştiri factuale, dar şi anumite articole informaţionale şi editoriale din 

media scrisă pentru cititori nativi cu un anumit nivel de educaţie, corespondenţă personală şi 

profesională, precum şi rapoarte sau materiale din domenii de competenţă specifică. Poate, cu o 

foarte mare uşurinţă, distinge ideile principale de detaliile mai puţin semnificative şi poate folosi 

contextul lingvistic, cunoştinţele generale şi vocabularul bogat pentru a interpreta cu succes 

materiale nefamiliare. Cu toate acestea, este posibil ca nu întotdeauna să interpreteze corect textele 

scrise bazate pe expunerea de ipoteze, susţinerea unei opinii, argumentare şi alte forme de 

elaborare. Poate înţelege parţial conceptele abstracte din texte pe tematici cmplexe, fără a înţelege 

în totalitate formulările lingvistice abstracte.  

Demonstrează o capacitate nesusţinută de „a citi printre rânduri” (sau de a înţelege informaţii 

implicite), de a distinge între nivelurile stilistice, de a recunoaşte umorul sau tonalităţile emoţionale 

dintr-un text. 

NIVELUL 3+ (PROFESIONAL +)             

Capabil să citească şi să înţeleagă în întregime o varietate de materiale autentice scrise pentru un 

public general. De asemenea, demonstrează o înţelegere aproape completă a tuturor stilurilor şi 

formelor de limbaj scris folosite în scopuri profesionale, cum ar fi ziare, reviste şi literatură de 

specialitate scrisă pentru cititorul cu un anumit nivel de educaţie. De regulă, demonstrează 

înţelegerea conceptelor şi formulărilor lingvistice foarte abstracte din texte pe teme complexe (care 

pot include economie, cultură, ştiinţă, tehnologie), precum şi din domeniul său profesional. 

Abilitate dezvoltată de a se informa prin citire, de a interpreta materialele corect, de a face 

conexiuni între idei sau de „a citi printre rânduri” (de a înţelege informaţii implicite).  Distinge, cu 

foarte mare uşurinţă, între diverse niveluri stilistice. Recunoaşte umorul, tonalităţile emoţionale şi 

nuanţele limbii scrise. Înţelege mare parte din limbajul extrem de sofisticat produs de autori nativi 

cu un înalt nivel de educaţie, chiar şi cînd tema este nefamiliară, inclusiv texte cu o structură 

neobişnuit de complexă, expresii rar întâlnite sau limbaj care include dense elemente culturale. 

Poate fi capabil să înţeleagă referinţe sociolingvistice sau culturale ale oricărei ţări sau zone unde 
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limba este scrisă de nativi şi poate fi capabil de a face conexiuni între un anumit text şi alte 

materiale scrise din cultura respectivă. Poate urmări schimbări imprevizibile de idei pe o temă 

adresată unui public general cu un anumit nivel de educaţie. Cu toate acestea, există anumite limite 

în demonstrarea unor abilităţi mai sofisticate, precum recunoaşterea unor subtilităţi sau referinţe 

culturale. 

NIVELUL 4+ (EXPERT +)  

Înţelegerea tuturor formelor şi stilurilor din limbajul scris este, de regulă, echivalentă aceleia unui 

nativ cu un înalt nivel de educaţie. De regulă, demonstrează aceeaşi uşurinţă ca un nativ 

nespecialist, cu un înalt nivel de educaţie, când citeşte documente legislative generale, materiale 

tehnice sau literatură, inclusiv proză experimentală şi texte clasice. Demonstrează o puternică 

sensibilitate la referinţele socio-lingvistice şi culturale ale oricărei ţări sau zone unde limba scrisă 

este produsă de nativi. Are o capacitate dezvoltată de a face conexiuni între un anume text şi alte 

materiale scrise din cultura respectivă. Cu toate acestea, pot exista lipsuri în înţelegera unor 

materiale influenţate de dialecte regionale, discurs extrem de colocvial sau limbaj argotic. De 

regulă, poate citi o largă varietate de documente scrise de mână, inclusiv scris de mână mai greu 

lizibil. 

SCRIS  

NIVEL 0+ (COMPETENŢĂ MEMORATĂ)  

Poate produce litere sau silabe sau câteva dintre cele mai cunoscute semne. Poate scrie numere, 

date, propriul nume, naţionalitatea, adresa etc., ca de exemplu, informaţiile solicitate într-un 

formular. În afara acestui tip de scriere, poate reproduce doar material memorat, expresii fixe, liste 

de elemente familiare sau câteva propoziţii scurte memorate ca atare. În general, nu poate produce 

propoziţii. Scrierea şi chiar reprezentarea simbolurilor (litere, silabe, semne) sunt deseori incorecte.   

NIVEL 1+ (SUPRAVIEŢUIRE +)  

Poate scrie cu uşurinţă notiţe scurte şi scrisori personale, vederi şi mesaje telefonice, precum şi 

invitaţii; poate, de asemenea, să completeze formulare şi cereri. Poate să scrie simple documente 

personale şi legate de mediul de lucru, însă are o înţelegere limitată a convenţiilor limbajului scris 

din limba ţintă. Dovedeşte o abilitate rudimentară de a scrie instrucţiuni, de a descrie oameni, locuri 

şi lucruri, de a nara evenimente şi de a relata pe scurt fapte. De asemenea, dovedeşte abilităţi 

rudimentare de a uni în mod coerent grupuri de propoziţii. Aria tematică include nevoile primare – 

hrană, cazare, transport, cumpărături, precum şi familie, informaţii legate de propria persoană şi de 

hobby-uri, planuri de călătorie şi chestiuni simple legate de mediul de lucru. Poate fi înţeles de 

cititorii nativi familiarizaţi cu materiale scrise de non-nativi; cei neobişnuiţi cu astfel de texte s-ar 

putea să aibă nevoie de lămuriri din partea autorului respectivului text. Structurile simple şi 

elementele gramaticale de bază sunt deseori folosite greşit. Referinţele temporale pot fi incorecte. 
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Vocabularul poate fi inexact, în afara celui de mare frecvenţă. Greşelile de vocabular şi de 

gramatică, de scriere şi de puctuaţie pot uneori afecta comunicarea.  

NIVEL 2+ (FUNCTIONAL +)  

Poate scrie relativ coerent scrisori personale şi neoficiale, precum şi documente cu tematică 

concretă, socială şi profesională de zi cu zi. Poate să dezbată idei din domenii specifice, într-o 

manieră care este considerat deseori, însă nu în mod constant, eficientă şi acceptabilă de către 

cititorul nativ. Poate scrie relativ bine şi poate furniza detalii considerabile atunci când povesteşte, 

descrie, prezintă fapte, compară şi vorbeşte despre asemănări şi deosebiri şi atunci când furnizează 

instrucţiuni. Scrierea lui devine mai puţin eficientă în momentul în care prezintă puncte de vedere, 

clarifică poziţii şi răspunde la obiecţii. Poate fi capabil să vorbească în scris despre subiecte 

abstracte, însă utilizarea mijloacelor lingvistice legate de domeniul abstract nu este întotdeauna cea 

potrivită. Dovedeşte că este capabil să aranjeze o succesiune de paragrafe în documente de 

dimensiunea unui eseu. Cu toate acestea, rezultatul nu va fi unul foarte bun. De exemplu, 

organizarea şi dezvoltarea ideilor s-ar putea să nu fie întotdeauna clare, iar trecerile de la o idee la 

alta pot fi făcute uneori mai stângaci. De asemenea, vocabularul inadecvat, ca şi folosirea greşită a 

unor structuri mai complexe, a elementelor de coeziune a textului sau de punctuaţie îl vor împiedica 

să producă o argumentaţie de dimensiunea unui eseu. Cu toate acestea, materialul scris poate fi 

foarte uşor înţeles de către un nativ care nu este obişnuit să citească materiale create de non-nativi. 

NIVEL 3+ (PROFESIONAL +)  

Poate scrie eficient toate tipurile de corespondenţă formală şi informală, documente şi acte legate de 

subiecte sociale şi profesionale. Foloseşte cu uşurinţă limba scrisă pentru a produce documente de 

dimensiunea unui eseu, ca de exemplu, atunci când trebuie să-şi justifice deciziile sau când apără 

puncte de vedere şi politici, precum şi argumentaţii extinse şi analize. De obicei, poate să dezbată 

concepte cu un înalt grad de abstractizare, folosind formule lingvistice abstracte, atunci când scrie 

despre teme complexe (care pot include economie, cultură, ştiinţă şi tehnologie, precum şi propriul 

domeniu de activitate). Poate uneori realiza sarcini lingvistice deosebit de sofisticate, ca de 

exemplu, să reprezinte un punct de vedere oficial. Face dovada că deţine anumite abilităţi de a-şi 

modela limbajul scris pentru a comunica cu o mare varietate de cititori. Deseori demonstrează prin 

felul în care scrie că deţine elemente de persuasiune, însă acestea nu sunt în mod constant la fel de 

eficiente. De obicei, îşi organizează bine textele mai ample, transmite mesajul în mod eficient şi 

produce material scris care este adecvat din punct de vedere stilistic subiectului dezbătut şi 

auditoriului avut în vedere. Poate, deseori, să exprime nuanţe, subtilităţi de limbaj şi umor şi poate 

face corect referinţe culturale. Totuşi, aceste abilităţi mai sofisticate nu sunt pe deplin stăpânite. 

Tehnicile de organizare şi metodele prin care dezvoltă o argumentaţie pot fi lipsite de varietate 
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sintactică şi retorică. Cu toate acestea, aceste neajunsuri nu sunt percepute ca ceva deranjant de 

către cititorul nativ şi nu afectează sensul.  

NIVEL 4+ (EXPERT +)  

De obicei, foloseşte limba scrisă cu precizie şi cu acurateţe în toate scopurile profesionale. 

Competenţa sa în materie de limbă scrisă este comparabilă cu aceea a unui nativ cu studii 

superioare. Atunci când scrie corespondenţă formală şi informală, documente oficiale, articole cu 

scopul de a fi publicate şi materiale legate de domenii profesionale specifice, aproape întotdeauna 

foloseşte elemente de organizare şi figuri de stil care reflectă normele culturale ale nativilor. 

Scrierea este aproape întotdeauna clară şi informativă. Cu toate acestea, ocazional, se pot remarca 

scăpări în folosirea vocabularului sau a referinţelor culturale.  
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Anexa Nr. 3   
la ghid 

DEPRINDEREA ASCULTAT 
 
Nivelul 1  

Exemplu: întrebare cu alegere multiplă  

Veţi auzi pe casetă: 

Listen to two people talking: 

Woman: What would you like to drink? 

Man: I’ll have a cup of coffee, thank you. 

 

 

Veţi citi în broşura de testare: 

What does the man want? 
a.  glass of water. 

b.  cup of coffee. 

c.  cup of milk. 

d.  bowl of soup. 

Răspunsul corect este b.  

Dacă aţi marca foaia de răspuns, aceasta ar arăta în felul următor: 

a b c d  sau  a b c d 
 

Nivelul 2 

Exemplu: întrebare cu alegere multiplă  

Veţi auzi pe casetă: 

Listen to two people talking 

Woman: Tom, did I receive any messages while I was out? 

Man:  Just one, Karen.  Captain Grayson called about an hour ago. I mentioned to him that 

you’d get in touch with him when you got in.  Here’s his number. By the way, he said it was 

urgent. 

Woman:  Thanks, Tom.  I appreciate it. 

 
  

 Veţi citi în broşura de testare: 
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What will the woman do next? 

a. Leave a message for someone. 

b. Wait for an important message. 

c. Return a phone call to someone. 

d. Give the man her phone number. 

Răspunsul corect este c. Dacă aţi marca foaia de răspuns, aceasta ar arăta în felul următor: 

a b c d  sau  a b c d 
 

 Nivelul 3 

Exemplu: întrebare cu alegere multiplă 

Veţi auzi pe casetă: 

Listen to an interview with an archaeologist. 

Man: Hello, I’m Martin Wells reporting for member station WHYY on a paramount event. In 

Philadelphia this afternoon, Dr. Tina Krist, head archeologist, will show off what she and her 

team dug up near the four-block long park, known as Independence Mall. In fact, the dig is part 

of a larger archaeological survey trying to uncover, and I quote Dr. Krist, “ the best-preserved 

17th century colonial archaeological find in urban America”. But we’d better listen to the expert 

herself. 

Woman: The preservation of the rear yards and the side yards was unprecedented in this area, 

and that’s what makes the block so exciting in terms of colonial history because we...uh... 

actually have sealed in place the 18th century remains of the very people who …uh…things were 

walking around here as the Constitution was being debated and written, and while all the other 

…uh…things were going on here in the late 18th century. 

 

Veţi citi în broşura de testare:  

 Why is the discovery extremely important?  

a. It provides documentary evidence of colonial history. 

b. It reminds the public of the neglected urban sites. 

c. It rejects some original thoughts on the 18th century history. 

d. It shows how engineered preservation works. 

 
Răspunsul corect este a. Dacă aţi marca foaia de răspuns, aceasta ar arăta în felul următor: 

a b c d  sau  a b c d 
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 Anexa Nr. 4   
la ghid 

DEPRINDEREA VORBIT 
 
 

Cuprinsul: veţi primi o serie de cerinţe cu tematică variată, ca de exemplu: 
 

Nivelul 1 
• familie, ex. “Tell us about your family” 
• profesie, ex. “What is your job? What do you do at your office?” 
• pasiuni şi interese personale, ex. “What do you like doing in your free time?” 
•     situaţii zilnice de comunicare, ex. “You plan to travel by plane to Istanbul. You want 

to buy a ticket. I am the travel agent.” 
 
Nivelul 2 
• descriere de persoane, locuri şi/sau obiecte, ex. “People like to relax during their 

annual leave. Describe one popular resort in your country.” 
•     stabilirea de asemănări/deosebiri pentru persoane, locuri şi/sau obiecte, ex. 

„Compare two firing ranges (a place design for the militaries to train/ practice 
shooting). Speak about their similarities and differences. Include information about 
characteristics and surroundings.” 

• instrucţiuni sau indicaţii (candidaţilor li se pune la dispoziţie o hartă creată special 
pentru situaţia de testare), ex. “ I am in... (name of location on the map). Look at this 
map. I want to check-in, eat something and visit the local mall. Tell me how to get to 
these places.”  

• naraţiune în trecut, prezent şi viitor, ex. “Going on missions is mandatory for people 
in the military. Tell us what you did on your last mission.” 

• situaţii zilnice de comunicare, ex. “You plan to have lunch in a restaurant. When the 
waiter brings your lunch, there is a problem with your order. Call the waiter/waitress 
and try to solve the problem. The examiner will be the waiter/waitress.” 

 
Nivelul 3 
• susţinerea unui punct de vedere enunţat, ex. “Some people say manufacturing 

nuclear bombs is harmful to humankind, while others claim that this is a step forward in 
our society’s development. Where do you stand on this issue? Give 2 -3 reasons to 
support your decision.” 

• enunţarea unor ipoteze şi argumentarea acestora, ex. “Nazi architect Albert Speer 
said that in order to understand Adolph Hitler, one had to realize that he thought 
himself first as an artist. But his painting was barely encouraged, so politics became the 
tool of his artistic expression and he used it to ravage Europe. This raises the question: 
how would history have turned out differently if Hitler had been more successful in 
channeling his fury into art?” 

• producerea de monologuri ample şi elaborate, ex. „ You are about to cease mission in 
an operation theatre. Before you set forth you are invited at a farewell dinner. Deliver a 
speech on this occasion.” 

• rezolvarea unei situaţii nefamiliare, ex. “You are the commandant of a military unit. 
Due to budgetary retrenchment, you must cut down on the monthly expenses, including 
those required for the securiy data processing office. Call the chief of this office in, 
inform him/her about the news and try to present a suitable sollution to this teaser.” 
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Anexa Nr. 5 
 la ghid 

DEPRINDEREA CITIT 
 

Nivelul 1 

Exemplu: întrebări cu variante multiple de răspuns 

Veţi citi în broşura de testare: 

   Read the text and select the correct answer a, b, c or d. 

 
A notice in the Embassy 

 
Copies of our newsletter, “This Week”, are 
available for free in the Embassy CLO 
office every Friday morning.  

This is the publication to have for the 
upcoming week’s events - movies, theater, 
restaurants, and special events. 

 
 

  
    
 Read this newsletter for information on 
______. 
 
a. sports reports  

b. local news 

c. national festivities 

d. free publications 

 
Răspunsul corect este b. 

Dacă aţi marca foaia de răspuns, aceasta ar arăta în felul următor: 

a b c d  sau  a b c d 
 

Nivelul 2 

Exemplu: întrebări cu alegere multiplă  

Veţi citi în broşura de testare: 

Read the text and select the correct answer a, b, c or d. 

 From a business magazine 
 

What’s the best way for you, as an 
employer, to deliver bad news to an 
employee? First of all, you have to break the 
news yourself, face to face with the 
recipient. You can’t write memos to tell 
people they will not get raises this year or 
that they have made an error or are not 
performing as well as expected. You have to 
show them how you feel about the matter 
and that you are personally sorry and 
sympathize with them. If you indicate that 
you are ready to listen to their reactions to 
your bad news, you will undoubtedly save 
yourself from their wrath. Above all you 
must be ready for an emotional reaction. 
Give people time to digest your news and to 
control the emotion they invariably feel.  

  
 
 The writer describes a way of 

relating with employees that is 

__________. 

 
a. personal and considerate 

b. distant and non-involved 

c. tiring and time-consuming 

d. documented and organized 
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Răspunsul corect este a.  

Dacă aţi marca foaia de răspuns, aceasta ar arăta în felul următor: 

a b c d  sau  a b c d 
 

Nivelul 3 

Exemplul 1: întrebări cu alegere multiplă  

Veţi citi în broşura de testare: 

Read the text and select the correct answer a, b, c or d. 

 From a medical magazine 
 
  Vitamin A at the right levels supports good 

skin, strong eyesight and a healthy immune 

system. But new research suggests women 

who get too much could face a higher risk of 

hip fracture. 

  Retinol is found in liver, fortified cereals and 

energy bars. Multivitamins can contain more 

than twice the current RDA of 700 

micrograms. To stay safe, epidemiologist 

Diane Feskanich, one of the study's authors, 

recommends looking for a pill that delivers at 

least some of its A in the form of beta-

carotene (it'll say on the label). Since the body 

only converts beta-carotene to A when 

supplies run low, you're less likely to 

accidentally overdo it. 

 

  
        According to the research article, retinol is 
_______________ . 
 
 a. a measure for dietary levels 

 b. a newly discovered substance 

 c. an excess of beta carotene  

 d. another name for Vitamin A 

         

 
 
 
 
 

Răspunsul corect este d. 

 Dacă aţi marca foaia de răspuns, aceasta ar arăta în felul următor: 

a b c d  sau  a b c d 
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Anexa Nr. 6 
 la ghid 

DEPRINDEREA SCRIS 
 

Nivelurile 1-2-3 
 

            Tip de subiect/format  Tematică 
Nr. 

cuvinte/ 
subiect 

Timp/ 
subiect 

Timp 
total 

 
Liste, notiţe, cărţi poştale, scrisori 
personale scurte, mesaje 
telefonice, invitaţii; completare 
de formulare şi cereri.  

Nevoi sociale 
esenţiale 

Subiectul 1 
 

Memo, rapoarte scurte, scrisori 
personale; naraţiuni, descrieri, 
relatări. 

Activităţi 
zilnice  şi 
activităţi 
legate de 
rutina la locul 
de muncă.  

80-120 
cuvinte 

20 min 
 

Naraţiuni, descrieri, relatări, 
tematici uzuale 

Activităţi 
zilnice  şi 
activităţi 
legate de 
rutina la locul 
de muncă.  Subiectul 2 

 Argumentările sub formă de eseu, 
analize, ipoteze, precum şi 
explicaţii, narări şi descrieri 
ample, redare concepte abstracte. 

Economie, 
cultură, 
ştiinţă, 
tehnologie, 
domeniul 
propriu de 
activitate. 

250-350 
cuvinte 50 min 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

70 
min 

Broşura de testare pentru deprinderea Scris va arăta ca mai jos: 

Exemplu: 

Subiectul 1 

 You took part in a mission in Iraq. You are back home now and prepare for your next mission. 

Write a letter to your American friend who is still in the mission in Iraq. Include the following 

points: 

• general information about your country  

• some details about daily training activities  

• details about an incident during training mission 

Răspunsul trebuie să se încadreze în maxim 1 pagină format A4.  
 

Subiectul 2 

 With the latest military engagements focusing on counterterrorism and peacekeeping, there are 

some measures that need to be implemented in order to ensure that all efforts made will come to a 
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successful end. In this respect, NATO is running a survey in which the representatives of member-

nations are invited to debate over the issue of compulsory military service. You decided to join the 

debate by writing an essay covering the following points: 

• modern warfare is a highly professional business 

• the impact of conscription on one’s career and study 

• conscription helps people accrue and ascertain their abilities 

Răspunsul trebuie să se încadreze în maxim 2 pagini format A4.  

NOTĂ: Ciornele sunt incluse în broşura de testare. 
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Anexa Nr. 7 
 la ghid 

 
CRITERII DE EVALUARE A DEPRINDERII VORBIT 

 
 

Nivelul 1 

Îndeplinirea cerinţei şi conţinutul: Candidatul de nivel 1 trebuie să poată iniţia, menţină şi 

încheia o conversaţie scurtă, adică să formuleze şi să răspundă la întrebări simple în situaţii zilnice 

de comunicare. 

Tipul de discurs: Propoziţii simple sau înşiruire de 2 sau mai multe propoziţii simple. 

Gramatica şi vocabularul: La acest nivel, participantul stăpâneşte şi foloseşte structuri 

gramaticale de bază, însă cu greşeli frecvente; vocabularul pe care îl foloseşte este limitat şi conţine 

erori. 

Capacitatea de exprimare şi strategiile de comunicare: Participantul se exprimă cu 

dificultate, ezită şi îşi caută cuvintele; are frecvent probleme de înţelegere, dar este capabil să ceară 

să i se repete informaţia. 

 
Nivelul 2 

Îndeplinirea  cerinţei şi conţinutul: Participantul de nivelul 2 poate vorbi cu claritate şi în 

detaliu pe teme familiare, concrete. 

Tipul de discurs: Construieşte paragrafe simple prin combinare şi înlănţuire de propoziţii. 

Gramatica şi vocabularul: La acest nivel, participantul foloseşte vocabular uzual, concret. 

Structurile gramaticale sunt adecvate transmiterii mesajului în mod corect. Deşi face greşeli de 

gramatică şi de selecţie a cuvintelor, reuşeşte să se facă înţeles. 

Capacitatea de exprimare şi strategiile de comunicare: Fluenţa este uneori îngreunată de 

încercarea candidatului de a găsi cuvintele potrivite şi structurile gramaticale pe care doreşte să le 

folosească. Exprimarea poate fi influenţată de limba maternă (limba română, în cazul nostru) şi 

interferează cu acurateţea mesajului. 

 În cadrul unei interacţiuni verbale pe teme familiare, este capabil să reformuleze folosind 

alte cuvinte şi să ceară să i se repete dacă nu a înţeles. 

Nivelul 3 

Îndeplinirea cerinţei şi conţinutul: Candidatul de nivel 3 abordează cu eficienţă şi uşurinţă 

subiecte practice, sociale şi profesionale, oferind toate detaliile necesare pentru susţinerea unei idei, 

cu claritate şi relevanţă. Vorbeşte într-un mod adecvat situaţiei prezentate şi este capabil să justifice 

anumite decizii, să răspundă la polemici, să-şi susţină punctul de vedere şi să-şi apere opiniile. 

Tipul de discurs: Candidatul de nivel 3 combină paragrafe complexe, realizând un discurs 

amplu şi bine organizat. 
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Gramatica şi vocabularul: La acest nivel, candidatul stăpâneşte o arie largă de elemente 

gramaticale şi de vocabular, fiind capabil să le combine în mod eficient pentru a  transmite mesajul 

cu acurateţe, fără a-şi căuta cuvintele şi/sau expresiile potrivite. Vocabularul de care dispune este 

adecvat tratării unor tematici complexe. 

Capacitatea de exprimare şi strategiile de comunicare: Foloseşte limbajul pentru a se 

exprima într-un mod corect şi relativ natural, elaborează conceptele în mod liber şi este capabil să 

deducă sensul general din context sau să reformuleze folosind cuvinte şi structuri pe care le 

stăpâneşte bine. Pronunţia poate fi influenţată de limba maternă însă rareori împiedică transmiterea 

cu acurateţe a mesajului. 
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Anexa Nr. 8 
 la ghid 

 

CRITERII DE EVALUARE A DEPRINDERII SCRIS 

 

 

Nivelul 1 

Mod de rezolvare a subiectului şi conţinut: Tematica familiară şi concretă este tratată cu 

relevanţă şi claritate limitată, cu foarte puţine detalii, astfel încât conţinutul lucrării este foarte 

restrâns şi mesajul nu este transmis cu acurateţe. 

Organizare: Lucrarea este structurată, în general, sub forma unor propoziţii simple, legate 

între ele prin conjuncţii simple, cu tendinţe de organizare sub formă de paragrafe.   

Vocabular: Relativ modest, cu greşeli în ceea ce priveşte folosirea cuvintelor în context, nu 

poate face diferenţierea în ceea ce priveşte registrul adecvat. 

Structuri gramaticale: Structurile gramaticale de bază sunt stăpânite în mare măsură deşi 

uneori înţelesul propoziţiei poate fi distorsionat. 

Ortografie, ortoepie şi punctuaţie: Erori frecvente de ortografie, ortoepie şi punctuaţie, 

deranjante pentru cel care citeşte lucrarea. 

Exemplu: (fragment dintr-o lucrare de nivelul 1 din cadrul unei sesiuni de evaluare): 

 „.... The mission is for during 4 months. This mission is not very difficult. Our 

responsability area is 150 square miles. It isn’t a large responsability area. Our mission is ussually 

to patrol in the responsability area. We have to keep safety the region. In our mission we use many 

tipe of eqiupement, specialy tehnical eqiupement. We must to discover the mines field. We go to 

patrol the region every day, in the morning and in the night. We have some solders who have some 

accident last week, but the mission was sucessfuly for my platon and I am proud of my man.” 
Nivelul 2 

Mod de rezolvare a subiectului şi conţinut: Tematica familiară este tratată cu relevanţă, 

claritate şi în detaliu; conţinutul se rezumă la înşiruirea de fapte concrete dar mesajul este în cea mai 

mare parte  transmis. 

Organizare: Propoziţiile, legate prin cuvinte de tranziţie de uz comun sunt organizate sub 

forma unor paragrafe, înşiruite în mod secvenţial. 

 Vocabular: Adecvat tematicii concrete, uzuale; uneori se recurge la parafrazări. 

Structuri gramaticale: Structurile gramaticale de bază sunt folosite eficient şi cu acurateţe 

în proporţie de 70%, în timp ce folosirea structurilor mai complexe este incorectă şi/sau adesea 

evitată. 

Ortografie, ortoepie şi punctuaţie: Erorile nu împiedică transmiterea corectă a mesajului. 
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Exemplu (fragment dintr-o lucrare de nivelul 2 din cadrul unei sesiuni de evaluare): 

 „.... During the training mission we have a lot of activities but the most important is target 

aquisition and surveillance on the ground. This is exactly what we did last week because we needed 

information about the location of the enemy artillry and about their fire activity. 

Another activity was the fire mission that was performed with 152 mm calibre howitqus (?) 

and with LAROM system. For the first two days we used radars and target aquisition systems, but 

also ACCS combat system. We received specific training regarding this equipment so it was very 

easy for our soldiers to complete missions assigned. 

In the last week when we fight in the training we had an unusual situation with our radars. 

Although in front of the radars there wasn’t any target, on the screen appeared two targets at the 

same time. After some checks we concluded that this happened because of the soft ware of the 

radars. The next day I sent a report to my commander and asked him to send in an expert in radar 

softs........” 

Nivelul 3 

Mod de rezolvare a subiectului şi conţinut: Subiectul este tratat corect, cu relevanţă, 

claritate şi detaliile necesare, astfel încât mesajul este transmis cu acurateţe aproape în întregime. 

Organizare: Tratarea subiectului este clară iar ideile principale sunt ordonate în mod logic 

şi coerent. Trecerea de la o idee la alta este adecvată în proporţie de cel puţin 70%. 

Vocabular: Vocabular bogat, adecvat unei tematici complexe, abstracte; mesajul este 

transmis cu acurateţe, chiar dacă se mai întâlnesc greşeli ocazionale. 

Structuri gramaticale: Structurile gramaticale sunt folosite corect şi adecvat, cu greşeli 

puţine, care nu afectează receptarea corectă a mesajului. 

Ortografie, ortoepie şi punctuaţie: Cunoaştere adecvată a normelor de ortografie, ortoepie 

şi punctuaţie. 

Exemplu : (fragment dintr-o lucrare de nivelul 3 din cadrul unei sesiuni de evaluare): 

 „Modern warfare is by all means a synergy of effectively organized and well-trained troops, 

supported by up-to-date equipment. It is in fact a matter of reaching a high level of performance 

with people of different expectations and background. That is precisely why, when taking into 

consideration the issue of compulsory military service, one needs to make a diference between 

obligation and motivation. It all goes down to the adaptability of the human factor as different 

people have different expectations and homogeneity is hindered by personal, educational and 

professional differences. Regardless the type or quality of equipment within the military system, it is 

mainly the human factor that is playing a key role in the functionality of the system. Above all, 

militaries need to work together, be real team players and it takes a long way to make people 

become a thrustworthy and ready-to-go part of a well-defined system. In spite of little or no 
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incentives, a military never abdicates mission, they always trive to live up to the standards and 

expectations of the many. People all around the world sleep peaceably in their beds at nights only 

because men in uniform stand ready to protect the beloved ones on their behalf. It is the burden of 

honor and  part of the military creed. Could a person be made accountable on such an issue?  

Furthermore,.....” 
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PROCEDURILE PREMERGĂTOARE DESFĂŞURĂRII  

SESIUNII DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE  

ŞI CELE SPECIFICE PERIOADEI DE DUPĂ SESIUNE 

 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 21/2010 pentru aprobarea Normelor privind 

evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale prevede două sesiuni de 

evaluare a competenţei lingvistice pe an, fiecare dintre ele cu o durată cuprinsă între 2 şi 6 

săptămâni. Pentru limba engleză, acestea sunt programate conform graficului de mai jos: 

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Perioada                         

 
Proceduri premergătoare sesiunilor de evaluare 

Participarea la sesiunile de evaluare se face pe bază de raport personal înaintat pe cale 

ierarhică, până la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale. În raport se 

menţionează sesiunea şi limba străină la care se doreşte evaluarea.  

Situaţiile cu personalul selecţionat din unităţi şi subunităţi se centralizează de către 

structurile de resurse umane ale statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi structurile 

centrale ale Ministerului Apărării Naţionale.  

Cu 30 de zile înainte de fiecare sesiune de evaluare, structurile de resurse umane din cadrul 

statelor majore ale categoriilor de forţe şi structurilor centrale trimit la Direcţia Management 

Resurse Umane - CNMTLS tabelele nominale cu personalul selecţionat pentru testare.  

Direcţia management resurse umane, prin CNMTLS, informează fiecare stat major sau 

structură centrală în legătură cu măsurile ce trebuie luate privind modul şi locul de desfăşurare a 

sesiunilor de evaluare a competenţei lingvistice.  

Sesiunile de evaluare se desfăşoară în cadrul centrelor principale şi secundare de limbi 

străine ale statelor majore ale categoriilor de forţe aflate în diverse părţi ale ţării şi în Universitatea 

Naţională de Apărare, sau în cadrul altor instituţii militare de învăţământ care dispun de logistica 

necesară evaluării lingvistice (laboratoare fonice, săli de studiu sau amfiteatre cu capacitate mare 

etc). 

Etapele sesiunilor de evaluare a competenţei lingvistice 

a. Prima etapă: testul de plasament. Acest test conţine o serie de itemi cu alegere  multiplă şi 

durează aproximativ 60 de minute. El constă din două părţi, fără pauză între ele. Partea întâi constă 

în ascultarea unei înregistrări de 25 de minute, care conţine o serie de scurte propoziţii şi dialoguri. 

Partea a doua constă în citirea unor propoziţii şi paragrafe scurte. 
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Scopul administrării acestui test îl reprezintă identificarea personalului care obţine un scor 

minim acceptat de  60% din 100%, în vederea participării la evaluarea competenţei lingvistice.  

b. Etapa a doua: administrarea a patru teste separate multinivel (pe cele patru deprinderi) în 

conformitate cu cerinţele din descriptorii STANAG 6001. 

IMPORTANT:  Evaluarea acestor deprinderi se face în zile diferite; numărul deprinderilor 

evaluate într-o zi depinde de factori care ţin de logistică şi de numărul de candidaţi. Detalii 

referitoare la data şi ora exactă a fiecărei evaluări în parte vor fi transmise în timp util structurii de 

care aparţineţi. Structurii căreia vă subordonaţi îi revine obligaţia de a vă face cunoscute aceste 

detalii.  
 

Proceduri după sesiunile de evaluare  
 
Corectarea  

Corectarea lucrărilor scrise din cadrul sesiunilor de evaluare se efectuează doar de către 

membrii-specialişti ai CNMTLS. Activitatea de corectare începe de la data încheierii sesiunii de 

evaluare propriu-zise şi se desfăşoară după o normă de corectare stabilită prin intermediul 

procedurilor de operare ale CNMTLS.  

Aceaste proceduri prevăd ca lucrările, respectiv performanţele fiecărui participant la testare 

să fie analizate cu atenţie şi obiectivitate de către doi corectori individuali.  

Evaluarea deprinderii „Vorbit” se efectuează de către membrii-specialişti ai CNMTLS sau 

de profesori-colaboratori, acreditaţi de CNMTLS.  

Rezultatele obţinute în urma evaluării celor patru deprinderi fac obiectul emiterii 

certificatului de competenţă lingvistică. 

Transmiterea rezultatelor  

CNMTLS întocmeşte tabele centralizatoare cu datele referitoare la nivelul competenţei 

lingvistice a personalului testat şi le înaintează către structurile de resurse umane din cadrul statelor 

majore ale categoriilor de forţe, precum şi structurile centrale.  

Structurile de resurse umane din cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe, precum şi 

structurile centrale gestionează aceste situaţii şi asigură toate măsurile necesare pentru anunţarea 

personalului din subordinea lor. 

NOTĂ: Transmiterea rezultatelor telefonic, de la CNMTLS către alte structuri sau 

persoane interesate, este strict interzisă.  

Dacă o persoană sau structură de personal doreşte transmiterea rezultatelor evaluării 

competenţei lingvistice, mai repede decât perioada planificată, se va adresa Direcţiei management 

resurse umane printr-un fax sau adresă prin care solicită acest lucru. 
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STRATEGIILE DE EVALUARE 

 

 

Un test de verificare a competenţei lingvistice evaluează capacitatea unui persoane de a 

funcţiona din punct de vedere lingvistic într-un mediu internaţional unde comunicarea se efectuează 

în limba engleză. Din acest motiv, testul nu evaluează în mod direct cunoştinţele de gramatică, 

vocabular, punctuaţie etc. ale unei persoane, aşa cum se întâmplă în cazul unei evaluări la clasă, ci 

prin integrarea acestora în cadrul unor situaţii lingvistice simulate.  

În conformitate cu  cerinţele descriptorilor STANAG 6001, participantul la evaluare va 

trebui să demonstreze că are cunoştinţe de limbă engleză pe cele patru deprinderi, cunoştinţe pe care 

le va demonstra printr-o comunicare şi abordare cât mai clară şi elaborată în ascultare, vorbire, 

citire şi scriere, pe diferite subiecte de interes general şi militar.  

În general, pentru stabilirea unui nivel de competenţă lingvistică se urmăreşte capacitatea 

susţinută  a performanţei individuale pe întreaga durată a evaluării. Este de dorit să daţi dovada unei 

folosiri adecvate, pertinente şi constante a limbajului în conformitate cu tematica prezentată, pe 

parcursul întregului proces de evaluare, indiferent de deprinderea testată.  

• Exemplu pentru testul de evaluare a deprinderii Ascultat şi/sau Citit: dacă un 

participant la evaluare răspunde la cerinţele de la începutul testului foarte bine, dar 

capacitatea de concentrare nu poate fi menţinută, către sfârşitul testului puterea de înţelegere 

la ascultare va scădea, prin urmare rezultatul obţinut de participant va avea de suferit. 

• Exemplu pentru testul de evaluare a deprinderii Vorbit: un participant care se exprimă 

dezinvolt dar foloseşte un vocabular concret, simplu, repetativ, cu structuri gramaticale 

simple puse la punct, dar cu cele complexe, anevoios susţinute pe parcursul întregului 

interviu va influenţa în mod negativ obţinerea nivelului dorit. Vă rog să aveţi în vedere că la 

evaluarea performanţei dumneavoastră NU se vor lua în considerare opiniile personale 

referitoare la subiectul tratat ci doar modalitatea de a exprima şi susţine aceste opinii. 

• Exemplu pentru testul de evaluare a deprinderii Scris: un participant la evaluare, care 

foloseşte în prima parte a unei lucrări în mod corect o gamă variată de structuri gramaticale, 

dar către final foloseşte în mod repetat structuri simple (ex. el trebuie să…, el trebuie să…., 

el trebuie să….), va fi depunctat la corectare. Vă rog să aveţi în vedere că la corectarea 

lucrării NU se vor lua în considerare informaţiile de pe ciornă, astfel încât asiguraţi-vă că 

aveţi timp suficient să transcrieţi informaţia pertinentă pe foaia de răspuns. 

Reţineţi, evaluarea la fiecare deprindere se efectuează în parametri de timp prestabiliţi. 

Fiecare cerinţă sau item a fost pilotată, adică “încercată” pe un eşantion de populaţie reprezentativă, 
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în ţară sau străinătate, iar concluziile trase în urma analizei statistice au arătat că participanţii la 

evaluarea unei deprinderi date pot finaliza testul respectiv în timpul alocat cu condiţia de a se 

înscrie în cadrul tipologiei descrise de nivelul respectiv.  

Toate subiectele/cerinţele care fac obiectul evaluării sunt OBLIGATORII. Cu toate acestea, 

comisia de evaluare va lua în considerare doar itemii abordaţi de către candidaţi, spaţiile 

necompletate de pe foaia de răspuns vor fi eliminate automat şi nu vor face obiectul corectării.  

De reţinut faptul că este responsabilitatea fiecărei persoane să-şi demonstreze cunoştinţele de 

limbă străină, cât mai bine. 

Strategii de abordare a testelor de evaluare a competenţei lingvistice 

Citit: dezvoltaţi strategii de încadrare în timpul alocat prin adaptarea vitezei de citire, aşa cum 

faceţi şi în limba maternă. 

Scris: Respectaţi cerinţa şi numărul de cuvinte scrise; dacă scrieţi cu mult peste limita admisă, 

răspunsul dumneavoastră poate fi evaluat ca deficitar la capacitatea de sinteză şi punctat ca atare; 

dacă performanţa de a răspunde la o cerinţă se situează mult sub limita stipulată, probabil că aceasta 

nu va putea fi încadrată în cerinţele de nivel corespunzătoare subiectului abordat. Pentru a vă 

asigura că vă încadraţi în cerinţele de nivel, este de dorit să apelaţi la anumite strategii cum ar fi: 

organizarea lucrării (prin elaborarea unui plan de idei), limbajul (prin includerea unei varietăţi de 

structuri gramaticale şi vocabular adecvate cerinţei) sau controlul limbii (prin verificarea lucrării 

pentru corectarea eventualelor greşeli). 

Vorbit: pregătiţi-vă prin utilizarea strategiilor folosite pentru interviuri din domeniul 

profesional. Revizuiţi domeniile dumneavoastră de experienţă, atât pe cel profesional, cât şi pe cel 

personal, care consideraţi că ar putea face parte din interviu. Identificaţi tipul de limbaj de care aveţi 

nevoie pentru a vă exprima eficient pe diferite teme. Exersaţi în a da răspunsuri mai lungi, bine 

structurate şi nu unele simple, formate dintr-un cuvânt sau o propoziţie scurtă. Dacă puteţi găsi o 

persoană cu ajutorul căreia să exersaţi, ar fi ideal. Deşi procedurile de evaluare a deprinderii Vorbit 

nu prevăd evaluarea şi marcarea participantului pentru înţelegerea la ascultare, răspunsurile 

dumneavoastră la întrebări trebuie să fie relevante pentru cerinţă. Nu veţi fi punctat pentru 

comentarii sau explicaţii care nu corespund întrebărilor evaluatorilor. 

Ascultat: capacitatea dumneavoastră de concentrare este mai solicitată decât la evaluarea 

deprinderii Citit. Exersaţi prin a asculta ştiri în limba engleză la radio şi TV. Luaţi notiţe despre 

ştirile ascultate, punctând subiectul în discuţie şi ideile principale. Oboseala se poate instala după 

ascultarea a numai câtorva ştiri. Dacă se întâmplă aşa, măriţi progresiv numărul de ştiri ascultate. 

Efortul dumneavoastră va avea rezultatul scontat. 

Practica în vederea testării: reţineţi faptul că şi exersarea cu ajutorul testelor este importantă. 

Sunt foarte multe manuale de practică pe teste de competenţă lingvistică disponibile în librării, 
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biblioteci sau în reţeaua de INTERNET. Dumneavoastră puteţi alege oricare dintre ele, care 

consideraţi că este adecvat nivelului dumneavoastră de cunoştinţe, cum ar fi: 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language 

IELTS -  International English Language Testing Service  

FCE -  First Certificate in English - Cambridge  

CAE - Certificate in Advanced English - Cambridge 

CPE - Certificate of Proficiency in English - Cambridge  

 Puteţi găsi exemple din aceste teste la următoarele website-uri:  

 
 http://www.examenglish.com 

 http://www.english-tests.com 

 http://www.easyenglish.com 

 http://www.englishjet.com 

 http://www.testyourenglish.net 
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PROCEDURI GENERALE DE ADMINISTRARE  

A TESTELOR DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

 
 
Înaintea evaluării  
 

Administratorii testului sunt membri ai CNMTLS. Aceştia vor respecta anumite proceduri 

specifice şi se vor asigura că participanţii la evaluarea competenţei lingvistice se conformează 

asupra următoarelor aspecte: 

- depozitarea efectelor personale într-un loc special destinat; 

- păstrarea la îndemână doar a instrumentelor de scris şi a cărţii/buletinului de identitate; 

-  identificarea, la cerere, cu cartea/buletinul de identitate; 

- ocuparea locului desemnat individual; 

- deconectarea telefoanelor mobile sau a oricăror alte dispozitive de acest gen; 

- restricţionarea de la orice fel de discuţii din momentul începerii testului. 

Obligaţia participanţilor la evaluare este de a respecta întocmai indicaţiile primite de la 

administratorii testului, pentru a se evita orice situaţie neplăcută pe durata desfăşurării evaluării.  
 

În timpul desfăşurării evaluării, indiferent de deprindere, administratorul va avea în vedere 

parcurgerea următoarelor etape: 
 

Deprinderile Ascultat, Citit, Scris: 

- să explice procedurile specifice fiecărei deprinderi în parte; 

- să distribuie broşurile de testare şi foile de răspuns; 

- să răspundă oricărei întrebări referitoare la procedurile de testare; 

- să reamintească participanţilor la evaluare timpul aferent/rămas din activitate; 

- să strângă broşurile de testare şi foile de răspuns, în momentul expirării timpului alocat 

evaluării. 
 

Deprinderea Vorbit: 

- să invite participantul la evaluare să ia loc; 

- să explice participantului la evaluare cum se va desfăşura evaluarea prin prezentarea 

regulamentului de participare; 

- să răspundă la eventuale nelămuriri referitoare la procedurile de evaluare. 
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MĂSURI PRELIMINARE PARTICIPĂRII  

LA SESIUNEA DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE 

 

Pregătirea pentru sesiunea de evaluare a competenţei lingvistice 

Conform M-21/2010 la evaluarea competenţei lingvistice pot participa persoane care nu deţin 

un certificat de competenţă lingvistică sau deţin un certificat de competenţă lingvistică expirat. 

Se exceptează de la aceste prevederi persoanele care urmează să participe la misiuni externe, 

studii în străinătate, exerciţii de certificare sau afirmare sau să ocupe funcţii în ţară sau străinătate, 

pentru care se solicită deţinerea unui profil lingvistic standardizat superior celui deţinut.        

Aceste persoane urmează să fie reevaluate, la toate cele patru deprinderi, dar nu mai devreme 

de opt luni de la data ultimei evaluări. 

Persoanele care nu participă la evaluare motivat sunt considerate RETRASE şi se pot prezenta 

la o nouă evaluare, pe bază de raport.  

Persoanele care nu pot motiva absenţa sunt considerate ABSENTE şi se pot înscrie la o nouă 

sesiune de evaluare după o perioadă de minimum un an. Aceste persoane sunt introduse într-o bază 

de date special destinată acestui scop, statistic fiind raportate până la nivelul ministrului 

apărării naţionale. 
 

Măsuri preliminare  

Înaintea începerii sesiunii de evaluare, vă recomandăm să luaţi în considerare următoarele: 

• verificaţi data/ziua, ora şi locaţia unde va avea loc evaluarea; 

• verificaţi să aveţi asupra dumneavoastră documentele de călătorie specifice (atunci când vă 

deplasaţi în afara garnizoanei), cartea/buletinul de identitate şi cel puţin 2 instrumente de 

scris; 

• refamiliarizaţi-vă cu ceea ce presupune un test de competenţă, prin citirea din nou a 

Ghidului participantului; 

• evitaţi oboseala,  prin deplasarea către locaţia unde are loc evaluarea cu cel puţin o zi înainte 

de începerea evaluării (atunci când vă deplasaţi în afara garnizoanei); 

• luaţi măsuri pentru a fi în formă optimă pe întreaga durată a evaluării; evaluarea efectivă 

poate dura 3-4 ore, la care se adaugă timpul aferent pauzelor;  

• motivaţi în scris, atunci când este cazul, circumstanţele care împiedică participarea 

dumneavoastră la evaluare şi înaintaţi documentul pe cale ierarhică până la Direcţia 

management resurse umane.  
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MODUL DE OBŢINERE  

A CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ  

ŞI ADEVERINŢEI DE ECHIVALARE 

 

 

Obţinerea certificatelor  

CNMTLS emite certificatele de competenţă lingvistică şi le transmite structurilor de resurse 

umane din cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe şi direcţiilor şi departamentelor centrale. 

Structurile respective vor lua măsurile necesare pentru trimiterea acestor certificate personalului din 

subordine. 
 

Valabilitatea certificatelor de competenţă lingvistică 

Certificatele de competenţă lingvistică sunt valabile pe o perioadă de patru ani de la data 

emiterii. 
 

Proceduri de emitere a adeverinţelor de echivalare în Ministerul Apărării Naţionale şi 

a certificatelor de competenţă lingvistică obţinute în străinătate 
 

 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 21/2010 pentru aprobarea normelor privind 

evaluarea competenţei lingvistice prevede ca certificatele de competenţă lingvistică, conform 

STANAG 6001, obţinute la instituţii militare de învăţământ din străinătate să fie recunoscute şi 

echivalate.  

 Certificatele de competenţă lingvistică obţinute la instituţii civile de învăţământ din ţara sau 

străinătate nu sunt echivalate conform STANAG 6001 în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Perioada de valabilitate a adeverinţei  de echivalare a certificatului de competenţă 

lingvistică obţinut în străinătate 

 Adeverinţa eliberată în acest scop are o perioadă de valabilitate de 4 ani de la data emiterii 

certificatului obţinut în străinătate.  
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

 

Vă recomandăm să citiţi şi recitiţi cu atenţie acest document ori de cîte ori aveţi nelămuriri 

referitoare la activitatea de evaluare a competenţei lingvistice.  

Avem convingerea că multe din neclarităţile dumneavoastră vor dispărea.  

Totodată, recomandăm statelor majore ca pe timpul pregătirilor de comandament, cu 

personalul din subordine, să includă pe ordinea de zi şi prezentarea ciclică a acestui document.  

CNMTLS se străduieşte permanent să păstreze nivelul calitativ al evaluării competenţei 

lingvistice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale la un nivel care să fie în conformitate cu 

documentele specifice şi abordarea din cadrul NATO. Astfel, testele aflate în circulaţie sunt 

comparabile şi compatibile cu cele folosite de NATO şi de instituţiile militare cu tradiţie în 

domeniu din cadrul Alianţei.  

De asemenea, membrii specialişti din cadrul CNMTLS se bucură nu numai de cunoştinţe 

solide în domeniu ci şi de recunoaştere şi acreditare internaţională . 

Direcţia management resurse umane va informa şi pe viitor în legătură cu evoluţia 

problematicii în domeniul evaluării competenţei lingvistice pentru a veni în sprijinul solicitărilor 

dumneavoastră.  

Pentru lămuriri adiţionale, vă stăm la dispoziţie şi prin serviciul de poştă electronică la 

adresa dmru@mapn.ro . 

 

 

 

Vă urăm mult succes! 
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TIPURI DE TESTE FOLOSITE ÎN 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 

În domeniul evaluării se folosesc mai multe tipuri de teste, fiecare cu un scop bine definit. 

În cele ce urmează, vom face referire la tipurile de test şi terminologia de specialitate cel 

mai des întîlnite în Ministerul Apărării Naţionale. 

Tipuri de teste 

Testul de plasament – este un test pur orientativ care oferă informaţii referitoare la 

performanţa minimă admisă a unui participant la evaluare în vederea, în cazul de faţă, susţinerii 

evaluării competenţei lingvistice. Testul de plasament are un total de 100 de itemi şi două părţi 

distincte: ascultat şi citit. El are o durată totală de aproximativ 1 oră. Modalitatea de testare pentru 

acest tip de test este „itemi cu variante de răspuns cu alegere multiplă”, o singură variantă din cele 

patru date fiind corectă. 

Test de selecţie – măsoară nivelul de cunoştinţe la începutul unei perioade de instruire în 

vederea clasificării/ierarhizării unui individ în cadrul unei forme de instruire corespunzătoare. 

Test de diagnostic – măsoară nivelul de cunoştinţe pe parcursul unei perioade de instruire 

pentru a stabili nivelul de cunoştinţe acumulat pâna în acel moment dar şi de a stabili eventualele 

proceduri de remediere a punctelor critice din pregătirea unui individ . 

Test de performanţă – măsoară nivelul de cunoştinţe şi abilităţi la sfârşitul unei perioade 

de instruire şi se bazează pe aria curriculară a modulului de instruire respectiv.  

Test de competenţă lingvistică - măsoară nivelul cunoştinţelor lingvistice ale unei 

persoane, independent de forma/formele de pregătire urmată/urmate de aceasta, şi are în 

perspectivă aplicarea acestor cunoştinţe în situaţii de viaţă reale. Testul folosit în Ministerul 

Apărării Naţionale este similar cu cel folosit de ţările membre ale Alianţei şi evaluează competenţa 

lingvistică a unui individ pe patru deprinderi distincte: Ascultat, Vorbit, Citit, Scris. 

Terminologie de specialitate 

Sesiunea de evaluare a competenţei lingvistice - activitatea la care participă personalul 

din Ministerul Apărării Naţionale în vederea obţinerii profilului lingvistic standardizat. 

Profilul lingvistic standardizat - nivelul de cunoaştere a unei limbi străine în 

conformitate cu normele stabilite de NATO. 

Acordul de standardizare NATO STANAG 6001 „Nivelurile de competenţă lingvistică” 

– document care prevede evaluarea cunoştinţelor de limbi străine efectuată în sistem unitar, prin 

raportare la criterii unice, în vederea îndeplinirii cerinţelor posturilor din mediul internaţional 

alocate statelor membre NATO.  




