
NIVELUL DE CUNOAȘTERE A LIMBII ENGLEZE

BEGINNER (începător)

puteți identifica cuvinte și fraze familiare  atâta timp cât
interlocutorul vorbește într-un ritm lent și clar;
vă puteți prezenta și împărtăși informații generale despre dvs.;

puteți scrie texte scurte și simple, de exemplu, mesaje personale, 
precum și să îndepliniți o anchetă cu datele personale.

A1

ELEMENTARY (pre-intermediar)

înțelegeți fraze cu cuvinte des utilizate, meniuri, panouri
publicitare, interfața la telefon și computer, precum și scrisorile 
scurte (cu confirmarea comenzii, expedierea etc.);
participați la discuții la locul de muncă și sunteți capabili să vă 
exprimați pe teme familiare;

le puteți povesti colegilor despre cum v-ați petrecut weekendul;
sunteți capabili să scrieți scrisori scurte, de exemplu, să cereți o 
favoarea cuiva sau să-i mulțumiți.

A2

INTERMEDIATE (intermediar)

puteți să discutați despre aspirațiile dvs. profesionale, să susțineți 
un interviu în limba engleză;
puteți participa la negocieri și întâlniri pe teme familiare;

sunteți capabili să vă susțineți ideea, să descrieți impresiile dvs., să 
povestiți rezumatul unui film;
puteți scrie o scrisoare coerentă sau un alt tip de text pe o temă 
cunoscută de dvs.

B1

UPPER-INTERMEDIATE (intermediar-avansat)

înțelegeți majoritatea filmelor și știrilor în engleză, proza modernă, 
texte tehnice specifice domeniului dvs. de specializare;
puteți aproape liber și fără o pregătire în prealabil să purtați o 
conversație pe diferite teme;
puteți explica regulile și normele de muncă, precum și să țineți un 
instructaj;
puteți compune un text detaliat pe un subiect nou.

B2

PROFIENCY (profesionist)

înțelegeți chiar și vorbirea rapidă și neclară;
vă puteți exprima spontan gândurile și sentimentele în orice situație;
sunteți capabili să participați activ la orice conversație academică sau 
profesională;
puteți scrie texte de diferite tipuri pe orice subiect.

C2

C1

ADVANCED (avansat)

înțelegeți filmele cu slanguri și idiomuri, diferite tipuri de umor, 
aluzii;
înțelegeți unele aspecte în textele complicate, chiar dacă acestea 
nu sunt din domeniul dvs. de specializare;
discutați pe diferite teme fără pauze pentru a vă alege cuvintele;

sunteți capabil să scrieți un text detaliat, bine structurat pe teme 
dificile.


