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EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT
IN MODERN LANGUAGES

INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL DE EXAMENE ECL
Consorţiul ECL este o asociaţie de instituţii care reprezintă limbile europene. Scopurile sale sunt:




de a promova predarea limbilor (acordând o atenţie specială limbilor mai puţin predate şi
folosite), atât în interiorul sistemului de învăţământ, cât şi în afara lui, prin implementarea unui
sistem standardizat de cursuri de limbi;
de a oferi standarde unitare, garantate şi valide de evaluare a cunoştinţelor de limbă însuşite,
cu ajutorul examenului de limbă ECL - un sistem de testare standardizat, adaptat la limbile
statelor membre ale Uniunii Europene şi la limbile statelor candidate;
de a oferi echivalarea certificatelor obţinute şi a rezultatelor examenului pentru fiecare limbă
în parte, atât pentru candidaţi, cât şi pentru vorbitori, cu ajutorul examenului ECL, în
conformitate cu obiectivele de armonizare ale Uniunii Europene.

DATELE EXAMENELOR, ÎNSCRIERI, TAXE
Secretariatul va face publice datele examenelor şi procedurile de înscriere pe pagina Web a
Consorţiului, iar CNE (www.ecl.org.ro) îi va informa la zi pe cei interesaţi de examenele ECL în
legătură cu procedurile de înscriere şi prin materiale publicitare.
Cererea de înscriere
Cererea de înscriere pentru examenul ECL poate fi extrasă de pe pagina Web sau poate fi obţinută
la toate instituţiile de învăţare a limbilor şi la toate centrele de examen care au sigla ECL. Candidaţii se pot înscrie de asemenea la examen prin Internet.
Atenţie specială
CRE va lua în considerare cererile de aranjamente speciale pentru candidaţii care au o infirmitate
permanentă sau de lungă durată. Acestor candidaţi li se va acorda timp suplimentar (în mod normal
25% din timpul indicat pentru test) - inclusiv pauze sub supraveghere – pentru probele scrise. Se poate
modifica de asemenea felul în care un candidat cu handicap de vedere, de auz sau fizic este întrebat şi
dă răspunsuri. Solicitările pentru astfel de aranjamente speciale trebuie adresate şefului CRE în
momentul înscrierii. Solicitarea trebuie să fie susţinută cu dovezi medicale sau psihologice adecvate.
Când candidatul nu poate susţine examenul la care s-a înscris datorită unui accident, unei operaţii
sau serviciului militar, el poate susţine examenul la următoarea sesiune. Amânarea examenului
poate fi solicitată CRE-ului în scris, anexând un certificat medical sau o adeverinţă militară.
Taxele de examen nu pot fi rambursate. În schimbul taxei de înscriere, candidatul are dreptul de a
susţine examenul sau de a amâna examenul o singură dată pentru următoarea sesiune.
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Taxe
Taxele se plătesc în euro Secretariatului şi în moneda naţională către CNE.
Plata taxelor
Centrul de examinare se ocupă de încasarea taxelor de examen de la candidaţii care vor să susţină
examenul la un anumit centru de examinare. Un cotor de cec sau o chitanţă de plată a taxei trebuie
să însoţească cererea de înscriere. În cazul înscrierii prin Internet, taxe trebuie transferată centrului
de examinare fie prin transfer bancar, fie printr-un cec în contul centrului de examinare. O copie a
ordinului de plată sau a chitanţei trebuie expediată centrului de examinare, pentru ca înscrierea să
fie vaidată.
Rambursarea taxelor
Taxele de înscriere nu pot fi rambursate. În schimbul taxei de înscriere, candidatul are dreptul de a
susţine examenul sau de a amâna examenul o singură dată pentru următoarea sesiune. Acei
candidaţi care nu au făcut uz de acest drept vor pierde taxa de examen şi se pot înscrie pentru un alt
examen plătind din nou taxa de înscriere.
Atunci când un candidat absentează de la examen datorită morţii unui părinte sau serviciului
militar, CRE, la primirea cererii scrise înaintea examenului şi după ce a luat-o în considerare, în
cazul unor dovezi satisfăcătoare, are libertatea de a rambursa 40% din taxă.
MODIFICAREA LOCULUI ŞI DATEI EXAMENULUI
În mod normal, candidatul nu poate schimba locul examenului o dată ce înscrierea sa a fost acceptată.
CRE-urile implicate pot accepta schimbarea locului examenului în împrejurări excepţionale.
După plata taxei de înscriere, candidatul poate modifica data examenului o singură dată, cel mai târziu
până în ziua examenului scris. Data examenului oral şi cea a examenului scris pot fi modificate împreună,
iar nivelul examenului şi data pot fi de asemenea modificate concomitent.
INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI (Testul scris: lucrările 1, 2 şi 3.)
Toţi candidaţii trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografii (paşapoarte sau buletine de
identitate), cu care să-şi dovedească identitatea, pentru a evita ca un candidat să fie înlocuit cu o altă
persoană.
Candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor în sala de examen genţi, cărţi, dicţionare, notiţe, casete,
echipament de înregistrare sau orice alt material tipărit sau scris. Candidaţii trebuie să folosească
drept ciorne materialele de examen puse la dispoziţie de Consorţiu.
Candidaţii trebuie să folosească numărul centrului şi numărul de examen individual aşa cum
acestea apar pe documentele individuale de înscriere, pe pupitre/mese şi în registrul de prezenţă.
Este foarte important să se folosească în mod corect numărul de examen al candidatului şi
numărul centrului.
Candidaţii trebuie să scrie răspunsurile finale cu cerneală neagră sau albastră. Pentru ciorne se
poate folosi şi creionul.
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Candidaţilor trebuie să li se atragă atenţia să nu folosească pastă sau hârtie corectoare. În locul
acestora, trebuie să li se spună să taie cu o linie clară orice nu constituie o parte a răspunsului.
Nici un candidat nu poate părăsi sala de examen înaintea încheierii examenului, decât cu scopul
de a merge la toaletă sau la cabinetul medical. Un membru al personalului trebuie să însoţească pe
oricine solicită acest lucru.
Sosirea cu întârziere a candidaţilor
Dacă un candidat soseşte când se dau instrucţiunile pentru Lucrările 1 şi 2, i se poate permite
accesul în sala de examen. Nici unui candidat nu i se permite accesul în sala de examen după ce a
început derularea benzii pentru Lucrarea 3.
Abateri
Candidaţilor nu li se permite transmiterea de informaţii sau materiale de la unul la celălalt în timpul
examenului, fără permisiune expresă din partea supraveghetorului. Candidaţilor nu li se permite să
copieze unul de la altul sau de la oricare altă persoană sau să se ajute unul pe altul în vreun fel.
În cazul unor abateri, supraveghetorul trebuie să le raporteze CNE şi poate întrerupe susţinerea
examenului de către candidatul/candidaţii în cauză, dacă el consideră că sunt necesare măsuri
disciplinare din motive de securitate a examenului sau pentru a putea asigura, pentru ceilalţi
candidaţi, o atmosferă propice desfăşurării examenului.
REZULTATELE EXAMENULUI. CERTIFICATELE.
Anunţarea rezultatelor
Secretariatul trimite rezultatele şi certificatele centrului de examinare unde are loc examenul. Centrul de
examinare este cel care trimite candidaţilor rezultatele examenului (în caz de nereuşită la examen) şi
certificatele (în cazul unui examen reuşit). Rezultatele pot fi accesate direct de către candidaţi de pe
pagina Web a examenului ECL www.ecl.org.ro, cu ajutorul numărului de examen al candidatului,
dat de programul de computer, şi al parolei date de candidat.
Fiecare centru va primi o fişă individuală a candidatului cu rezultatele, pentru fiecare candidat
nereuşit din acel centru, care cuprinde rezultatele în procente pentru fiecare din cele patru aptitudini
lingvistice.
Se va elibera un Certificat pentru toţi candidaţii care au obţinut 40% din punctajul total pentru
fiecare competenţă şi la punctajul total al probei scrise sau a probei orale au obţinut 60%. Faţa
verso a certificatului va cuprinde o listă a obiectivelor de evaluare pentru fiecare nivel (A2-B1-B2C1). Certificatul este în două limbi; informaţiile despre rezultate se dau în limba-ţintă şi în engleză
(în cazul limbii engleze se dau şi în franceză).
Candidatul poate face contestaţie la Secretariat în cazul unui examen nereuşit. Un cotor de cec sau o
chitanţă de plată a unei taxe de 25 euro va însoţi cererea. Secretariatul expediază cererea de recorectare membrului Consorţiului ce răspunde de limba în cauză. Formularele de contestaţie pot fi obţinute
de la centrele de examinare sau pot fi descărcate de pe pagina Web a ECL.
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Membrii Consorţiului dispun de o comisie independentă de specialişti în limba pe care o reprezintă
pentru operaţia de recorectare. Comisia va răspunde cererii în scris, sub forma unei rezoluţii.
Dacă în cursul recorectării comisia de specialişti confirmă rezultatul nefavorabil candidatului, ca o
a doua instanţă, coordonatorul ştiinţific are dreptul să supravegheze recorectarea.
Dacă în procesul de recorectare examenul este considerat reuşit, Secretariatul va elibera un certificat ECL
gratuit şi îl va trimite candidatului.
În cazul unui examen nereuşit, candidatul are posibilitatea să susţină din nou o parte a examenului.
Candidatul poate susţine din nou examenul doar pentru aptitudinea lingvistică la care nu a obţinut
punctajul necesar(60%). Examenul parţial poate fi susţinut din nou, dar numai pentru maximum două
aptitudini lingvistice (oral sau scris), iar în caz de mai multe aptitudini nereuşite, examenul trebuie
susţinut în întregime. Taxa pentru examenul parţial pe aptitudine este de 50 EUR. Formularele necesare
pot fi obţinute de la centrele de examinare sau pot fi descărcate de pe pagina Web a ECL.
Certificate duplicat
Un duplicat al certificatului poate fi eliberat contra unei taxe de 15 euro, dacă certificatul a dispărut
sau s-a pierdut. Cererea pentru eliberarea unui duplicat al certificatului trebuie adresată direct
Secretariatului şi se va anexa un cotor de cec sau o chitanţă de plată a taxei de 15 euro.
* * *
INFORMAŢII GENERALE DESPRE EXAMENUL ECL
Crearea testelor ECL
După mulţi ani de pregătire preliminară în domeniul testării limbilor străine, statele membre ale
Uniunii Europene au înfiinţat un consorţiu în 1992, cu sediul la Londra. Cu ajutorul programelor
ERASMUS şi mai târziu LINGUA, sarcina lui a fost să creeze un test lingvistic uniform pentru
limbile statelor membre ale Uniunii Europene. În acord cu politica de unificare a Uniunii Europene,
statele membre care au format consorţiul doreau să asigure echivalarea şi recunoaşterea
certificatelor în fiecare limbă, fără a fi necesar ca acestea să fie validate la nivel naţional.
Competenţă. Limbi
Răspunderea profesională pentru testele lingvistice ECL - ECL este sigla pentru Consorţiul
European pentru Certificatul de Competenţă în Limbi Moderne - a fost asumată de o universitate de
prestigiu din ţara de origine a fiecărei limbi, care realizează testele şi evaluează lucrările. Pe baza
criteriilor uniforme stabilite în prima etapă de standardizare, examenele ECL pot fi susţinute în
engleză, germană, greacă, maghiară, italiană şi spaniolă. Se pot susţine de asemenea examene
pentru alte limbi, şi anume daneză, finlandeză, franceză, portugheză, suedeză, poloneză şi română.
Caracteristicile testului
Conţinutul şi valabilitatea generală a testelor au fost stabilite după cercetări aprofundate realizate de
specialişti şi după aplicarea testelor pilot asupra unor grupuri-ţintă. Examenele ECL testează
capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice,
profesionale şi personale, cu grade diferite de complexitate.
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Niveluri
Testul de limbă ECL monolingv nu cuprinde teste de gramatică sau traduceri. El are patru niveluri
(A2, B1, B2, C1), fiecare nivel testând şi evaluând cele patru aptitudini lingvistice fundamentale:





înţelegerea discursului oral;
exprimarea scrisă (compoziţie);
înţelegerea discursului scris (citire);
exprimarea orală (vorbire).
Evaluarea

Pentru fiecare aptitudine punctajul maxim este 25- 25 de puncte. La testele de limbă ECL se pot
obţine în total 100 de puncte. Candidatul obţine certificatul ECL numai dacă realizează o medie de
minimum 40% pentru fiecare aptitudine şi la probele orale cât şi la probele scrise obţine un
punctaj de minim 60% (minim 30 puncte).
Subiectele testului
Testul oral se susţine în faţa unei comisii formate din doi membri: doi candidaţi poartă o
conversaţie dirijată pe subiecte date, urmată de propria lor descriere a unei imagini sau a unei serii
de imagini date. Testarea celorlalte trei aptitudini se face în scris, cu ajutorul casetofonului şi al
foilor de examen tipizate.
Candidatul are de rezolvat două subiecte pentru fiecare din cele patru aptitudini lingvistice, încât să
dovedească pe parcursul a opt subiecte diferite că are cunoştinţe corespunzătoare cerinţelor
nivelului pentru care a optat. În acest fel nu există riscul ca lipsa de cunoştinţe de vocabular pe un
anume subiect să poată avea un efect hotărâtor asupra succesului la examen.
Comparabilitatea
Comparabilitatea este una din cele mai importante caracteristici ale testelor ECL. Pentru a asigura
aceasta, examenele, precum şi materialele testului şi certificatele, sunt construite pe principii
uniforme. Conform acestor principii uniforme, parametrii şi criteriile de evaluare, precum şi tipurile
de subiecte sunt aceleaşi pentru fiecare limbă.
Garanţia corectitudinii testelor
Fiecare membru specialist al Consorţiului răspunde de realizarea testelor şi de notarea lor în
propria sa limbă. Pentru a garanta corectitudinea maximă a testelor ECL, toate elementele sunt pretestate, realizatorii de teste şi corectorii sunt instruiţi înainte de fiecare sesiune şi se foloseşte un
sistem de dublă notare. O comisie de specialişti pentru fiecare din limbile testate monitorizează
standardele de echivalenţă a întrebărilor între nivelele de performanţă în diferite limbi.
Unde se poate susţine testul ECL
Este în curs de realizare implementarea unei reţele de centre de testare, care operează la nivel
naţional în fiecare ţară. Instituţii de predare a limbilor din universităţi, licee de prestigiu şi şcoli de
limbi sunt implicate în acest proces. Reţeaua va ajuta candidaţii să susţină examenul ECL într-o
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localitate aproape de domiciliu şi la un moment convenabil, aceştia având posibilitatea de a alege
între mai multe perioade de testare într-un an.
Pregătirea testului ECL
Pentru pregătirea testului ECL este recomandabilă folosirea unor manuale care se concentrează pe
aptitudinile de comunicare. Foarte curând celor interesaţi să se familiarizeze cu cerinţele
examenului şi celor care doresc să le exerseze li se vor pune la dispoziţie materiale de examen
simulat.
Cine optează pentru testul ECL
Printre cei care se decid să susţină un test ECL sunt din ce în ce mai mulţi studenţi, cercetători şi
reprezentanţi ai diferitelor domenii ale vieţii profesionale care doresc să lucreze sau să-şi continue
studiile în străinătate. Datorită tendinţei crescânde de mobilitate internaţională, certificatul ECL,
care se poate obţine pentru majoritatea limbilor europene, reprezintă un adaos important la
paşaportul d-voastră.
Secretariatul Consorţiului ECL
În cadrul celei de-a doua etape de standardizare a testelor ECL, care a început în 1999, Consorţiul
extinde testele pentru alte limbi europene (daneza, olandeza, finlandeza, franceza, portugheza şi
suedeza). A avut loc o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte coordonarea testelor: în
septembrie 1999, Secretariatul a fost transferat de la Londra la Pécs, Ungaria, la Centrul de Limbi
Străine al Universităţii din Pécs. Această instituţie ungară coordonează realizarea şi administrarea
testelor, precum şi eliberarea certificatelor.
Informaţii suplimentare. Înscrieri
Informaţii suplimentare despre examenele ECL şi despre cursurile pregătitoare de limbă, precum şi
materiale de predare şi materiale pentru examenele simulate pot fi obţinute la Centrul de Limbi
Străine al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, B-dul Energeticienilor nr.911, bl.M1, sector 3, Bucureşti, tel / fax: 004.021.346.16.41, e-mail: cls@ugc.ro, web site:
www.ugc.ro

PĂRŢILE EXAMENULUI ECL
COMUNICAREA ORALĂ
Candidaţii vor fi intervievaţi în perechi. În cazul unui număr impar de candidaţi se va alcătui un
grup de trei candidaţi.
Partea 1. Introducere (aprox. 3-5 minute) - nu va fi evaluată


Scopul principal al acestei părţi a testului este, în primul rând, acela de a-i face pe candidaţi să
se relaxeze şi de a-i permite intervievatorului să adune informaţii despre candidaţi pentru restul
examenului.

Partea 2. Conversaţie dirijată (5-8 minute)
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Intervievatorul iniţiază o conversaţie pe baza unui subiect la alegerea sa şi prin întrebări încurajează
conversaţia dintre cei doi / trei candidaţi.
Partea 3. Descrierea unui imagini pe baza unor stimuli vizuali (5-8 minute)
Imaginile şi întrebările recomandate vor fi puse la dispoziţia centrelor de examinare ECL de către
Secretariat.
Notele se acordă pe o scară de la 0 la 5 (în total 25), conform următoarelor criterii:
-

Corectitudine gramaticală (morfologie şi sintaxă)
Acurateţe orală (pronunţie, intonaţie şi fluenţă)
Vocabular (întindere şi capacitate de activare)
Stil (aspecte pragmatice şi socio-lingvistice)
Eficienţă în comunicare (realizare adecvată a subiectelor)

0-5 puncte
0-5 puncte
0-5 puncte
0-5 puncte
0-5 puncte

EXPRIMAREA SCRISĂ
-

Corectitudine gramaticală (morfologie şi sintaxă)
Acurateţe (construcţia textului şi ortografie)
Vocabular (întindere şi capacitate de activare)
Stil (aspecte pragmatice şi socio-lingvistice)
Eficienţă în comunicare (realizare adecvată a subiectelor)

0-5 puncte
0-5 puncte
0-5 puncte
0-5 puncte
0-5 puncte

Testul evaluează capacitatea candidatului de a scrie texte scurte referitoare la situaţii cotidiene
incluzând informaţii generale.
ÎNŢELEGEREA DISCURSULUI SCRIS
Testul evaluează capacitatea candidatului de a înţelege texte scurte şi simple cu conţinut general (de
exemplu: reclame, scurte informaţii legate de călătorii, formulare simple, ştiri scurte, orare).
ÎNŢELEGEREA DISCURSULUI VORBIT
Testul evaluează capacitatea candidatului de a înţelege o conversaţie între doi vorbitori nativi pe un
subiect familiar candidatului şi de a surprinde sensul general al unor anunţuri publice simple
(anunţuri, reclame).

CERINŢELE EXAMENULUI ECL
NIVELUL A2
INTENŢII DE COMUNICARE / ACTE DE VORBIRE
1. Iniţierea şi menţinerea comunicării (respectând regulile de ortografie în scris).
2. Iniţierea de contacte sociale:
2.1. Saluturi la venire şi plecare
2.2. Prezentări
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2.3. Exprimarea mulţumirilor
2.4. Atragerea atenţiei
3. Schimbul de informaţii despre propria persoană
4. Localizarea persoanelor, locurilor şi obiectelor
5. Identificarea şi descrierea oamenilor şi a obiectelor
6. Atitudini personale (simpatii, antipatii, respingere, preferinţe, laude, comparaţii)
7. Lansarea şi acceptarea / refuzul ofertelor, cereri, invitaţii, acordarea permisiunii.
8. Relaţionarea temporală a acţiunilor:
8.1. Schimbul de informaţii despre evenimente şi acţiuni trecute
8.2. Schimbul de informaţii despre evenimente şi acţiuni habituale (prezent)
8.3. Schimbul de informaţii despre evenimente şi acţiuni viitoare
9. Scuze
10. Schimb de informaţii specifice despre date, oră, cantităţi, numere, preţuri, vreme
SINTAXĂ, MORFOLOGIE ŞI VOCABULAR
Sintaxă




structuri enunţiative (afirmative şi negative), interogative şi exclamative;
întrebări simple cu răspuns deschis sau cu pronume / adverbe interogative;
solicitări, rugăminţi, ordine simple cu verbe la persoana a II-a singular şi plural (tu,
dumneavoastră);
folosirea verbelor auxiliare (a avea şi a voi), a verbelor de modalitate şi de aspect;
verbele copulative a fi şi a părea cu nume predicative adjective şi substantive;
structuri atributive simple în propoziţie;
complemente directe şi indirecte;
complemente de timp, de loc, de scop şi de cauză şi propoziţiile corespunzătoare;
folosirea unor prenume personale, reflexive, demonstrative, nehotărâte şi negative şi a
adjectivelor posesiv, demonstrativ, nehotărât;
coordonarea copulativă (şi), adversativă (dar, însă), disjunctivă (sau);
reguli simple de acord al subiectului cu predicatul;
topica (nume-atribut, subiect-predicat, poziţia adverbului).










Morfologie











timpuri verbale:
- indicativ prezent, perfect compus, viitor (formele cu a voi şi a avea);
- conjunctiv prezent;
- imperativ.
verbele a fi, a avea, a vrea, a putea, a trebui;
pronume personale, reflexive (se), relative şi interogative (cine, care, ce, cât),
demonstrative (acesta, acela), nehotărâte, negative (nimeni, nimic) [şi pronume
personale şi reflexive conjuncte];
adjective posesive;
articole hotărâte enclitice şi proclitice, articole nehotărâte;
pluralul substantivelor (substantive în i, e, uri, câteva forme neregulate);
cazurile;
numerale cardinale propriu-zise, colective, adverbiale, ordinale
adverbe de timp, loc, mod, frecvenţă; adverbe de afirmaţie şi de negaţie;
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prepoziţii cu acuzativul;
conjuncţii coordonatoare copulative, adversative,
subordonatoare (că, să, dacă, fiindcă, pentru că).

disjunctive

şi

conjuncţii

Vocabular


elemente ale vocabularului fundamental al limbii române, legat de situaţii obişnuite de
comunicare, care să dovedească stăpânirea celor patru aptitudini lingvistice la nivel
elementar.

ALTE ASPECTE LINGVISTICE


folosirea limbii române literare, cu puţine aspecte colocviale (fenomene de evitare a
hiatului în vorbire şi în scriere), vorbită şi înţeleasă în vorbire la viteză medie.

NIVELUL B1
INTENŢII DE COMUNICARE / ACTE DE VORBIRE, pe lângă acelea descrise pentru
nivelul A
1. Exprimarea şi reacţia faţă de sentimente precum surpriza, fericirea, tristeţea, interesul şi
indiferenţa
2. Transmiterea de instrucţiuni
3. Exprimarea necesităţii, obligaţiei şi posibilităţii
4. Propuneri, sugestii şi invitaţii
5. Certitudini, păreri, acord şi dezacord
6. Exprimarea intenţiei şi a justificării
7. Discuţii despre persoane, evenimente şi experienţe din trecut, povestind mici istorii.
SINTAXĂ, MORFOLOGIE ŞI VOCABULAR
Sintaxă











reluarea elementelor însuşite la nivelul A2
propoziţii imperative negative, propoziţii exclamative;
propoziţii subordonate cu conector relativ;
complemente de mod, de loc, condiţional, concesiv şi propoziţiile corespunzătoare;
complementul direct şi indirect reluat şi anticipat;
atribute verbale (cu verb la infinitiv) şi adverbiale;
apoziţii simple în nominativ;
folosirea pronumelor posesive;
structuri verbale şi adjectivale prepoziţionale;
folosirea articolului posesiv.

Morfologie



reluarea elementelor însuşite la nivelul A2
timpuri verbale:
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- indicativ imperfect, perfect simplu, mai mult ca perfect;
- condiţional prezent;
- gerunziu.
diateza pasivă;
verbe cu pronume reflexiv în dativ;
dativul posesiv;
pronumele posesiv, alte pronume;
pronume şi adverbe relative ca elemente de relaţie în frază;
comparaţia adjectivelor;
prepoziţii cu acuzativul;
locuţiuni verbale, adverbiale, adjectivale, substantivale.









Vocabular




formarea cuvintelor: derivarea cu prefixe şi sufixe foarte frecvente, compunerea;
locuţiuni;
vocabular extins până la a include substantive abstracte şi concrete referitoare la viaţa
cotidiană şi la funcţiile lingvistice indicate mai sus.

ALTE ASPECTE LINGVISTICE




ortografie: folosirea cratimei (evitarea hiatului, includerea silabică), scrierea cu doi i;
punctuaţie: folosirea semnelor virgulă, două puncte;
româna literară, cu câteva forme populare şi colocviale (structuri gramaticale şi
lexicale).

NIVELUL B2
INTENŢII DE COMUNICARE / ACTE DE COMUNICARE, pe lângă acelea recomandate
pentru nivelurile A2 şi B1
1. Exprimarea şi reacţia faţă de sentimente (cum ar fi uluirea, concentrarea / imposibilitatea de
a găsi idei, preocuparea, resemnarea)
2. Primirea şi oferirea de sfaturi şi instrucţiuni complexe (reacţia adecvată faţă de ele)
3. Reclamaţii, argumentare, laude şi complimente
4. Rezumarea ideilor, contrazicerea, evaluarea, clarificarea, exemplificarea, tragerea de
concluzii, afirmarea şi modificarea informaţiilor şi părerilor
5. Transmiterea de informaţii complexe unei terţe persoane (în vorbirea directă şi indirectă)
6. Planuri de viitor.
SINTAXĂ, MORFOLOGIE ŞI VOCABULAR
Sintaxă






reluarea elementelor însuşite la nivelurile A2 şi B1;
vorbirea directă şi vorbirea indirectă;
contrageri şi expansiuni;
toate tipurile de atribute;
subordonate: de mod, comparativă, consecutivă, concesivă, condiţională;
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opoziţia (structuri sintactice şi stilistice);
probleme de acord (subiect-predicat, adjective de întărire, formele de genitiv-dativ ale
lui care).

Morfologie








reluarea elementelor însuşite la nivelurile A2 şi B1;
toate timpurile;
toate structurile de comparaţie a adjectivului;
verbe şi expresii verbale impersonale;
modalizatori;
toate tipurile de articol;
toate tipurile de numeral (structuri adjectivale, substantivale şi adverbiale).

Vocabular



formarea cuvintelor: conversiunea (substantivizarea prin articulare, adjectiv-adverb,
adjective participiale);
întinderea vocabularului trebuie să acopere nu numai contexte personale cotidiene, ci şi
abordarea unor evenimente şi probleme contemporane majore.

ALTE ASPECTE LINGVISTICE





ortografie: scrierea cu 3 i, pronume personale şi reflexive conjuncte cu gerunziul şi
imperativul;
punctuaţie: folosirea principalelor semne de punctuaţie;
folosire mai accentuată a expresiilor şi a locuţiunilor;
româna literară vorbită la viteza normală, cu unele particularităţi populare şi colocviale.

NIVELUL C1
INTENŢII DE COMUNICARE / ACTE DE COMUNICARE. Pe lângă acelea recomandate
pentru nivelurile A2, B1 şi B2, candidatului i se cere să rezolve următoarele subiecte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schimb de informaţii şi evaluarea informaţiilor
Persuadare, negociere şi determinarea unui curs de acţiune
Interacţiune în relaţii personale şi de grup
Exprimarea, descoperirea şi discutarea atitudinilor
Formularea şi reacţia faţă de judecăţi de valoare
Discutarea certitudinii, necesităţii, obligaţiei etc.
Exprimarea şi reacţia faţă de emoţii.

SINTAXĂ, MORFOLOGIE ŞI VOCABULAR
Sintaxă




reluarea tuturor elementelor însuşite la nivelurile A2, B1, B2;
structuri sintactice complexe la nivelul propoziţiei şi al frazei;
structuri emfatice;
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structuri cu subiect nedeterminat;
propoziţii eliptice de subiect;
juxtapunerea şi corelaţia (în propoziţie şi în frază).

Morfologie






reluarea tuturor elementelor însuşite la nivelurile A2, B1, B2;
substantive defective de număr;
adjective fără grade de comparaţie;
alte verbe copulative;
stăpânirea structurilor morfo-lexicale folosite în exprimarea scrisă şi vorbită.

Vocabular




cuvinte formate prin compunere, conversiune, abreviere, derivare regresivă;
arie lexicală vastă, stăpânirea câmpurilor lexicale în diverse domenii;
adecvarea stilistică a structurilor lexicale la scopul comunicării

ALTE ASPECTE LINGVISTICE




folosirea limbii române literare, cu elemente populare şi colocviale, vorbită cu viteze
diferite;
înţelegerea şi manipularea textelor cu care se poate confrunta un român cultivat;
folosirea elementelor populare şi colocviale, în măsura în care caracterizează şi
nuanţează exprimarea literară.

EXAMENE ECL
SUBIECTE DE DISCUŢIE
NIVELUL A2 - ÎNCEPĂTORI

NIVELUL B1 - ELEMENTAR

NIVELUL B2 - MEDIU

NIVELUL C1 - AVANSAŢI

Individul
- trăsături personale
- înfăţişare / îmbrăcăminte
- programul zilnic

Individul
- caracteristici legate de vârstă
- tipare comportamentale
- modă / îmbrăcăminte / cosmetice

Individul
- caracteristici legate de vârstă
- tipare comportamentale
- modă / îmbrăcăminte / cosmetice

Individul
- ambiţii / carieră
- individul şi societatea
- probleme de integrare socială

Relaţii
- rude , cunoştinţe , prieteni
- colegi de clasă / de şcoală / de
serviciu

Relaţii
- roluri în familie
- bărbaţi şi femei
- relaţii şi contacte la serviciu

Relaţii
- roluri în familie
- bărbaţi şi femei
- relaţii şi contacte la serviciu

Relaţii
- forme de parteneriat
- naţionalităţi / minorităţi
- religii / ONG-uri

Familia
- membrii familiei
- evenimente / sărbători familiale

Familia
- familia / educarea copiilor
- relaţii între generaţii / convieţuirea
în familie
- căsătoria / divorţul / forme de
parteneriat

Familia
- familia / educarea copiilor
- relaţii între generaţii /convieţuirea
în familie
- căsătoria / divorţul / forme de
parteneriat

Familia
- statutul social al familiei
- sistemul alocaţiilor familiale
- suprapopularea / scăderea
populaţiei
- familia / cariera

Locuinţa
- casă / apartament
- mobila
- strada / oraşul
- treburi casnice

Locuinţa
- închiriere / proprietate
- pensiune
- cumpărarea unui apartament /
cumpărarea pe credit
- renovări

Locuinţa
- închiriere / proprietate
- pensiune
- cumpărarea unui apartament /
cumpărarea pe credit
- renovări

Locuinţa
- problema locuinţelor
- dificultăţi în construirea unei case
- vagabondajul şi cauzele sale
- stabilitate şi mobilitate

Călătoriile / transportul
- mijloace de transport
- orare de transport / informaţii
- cumpărarea biletelor / documente
de călătorie

Călătoriile / transportul
- mijloace de transport
- transportul public
- orare de transport / informaţii
- cumpărarea biletelor / documente
de călătorie

Călătoriile / transportul
- reguli de conducere / de circulaţie
- accidente rutiere
- plimbări / mersul cu bicicleta
- motive / forme de călătorie în
străinătate

Călătoriile / transportul
- probleme de trafic urban
- transport public vs. automobile
proprii
- transportul şi protecţia mediului
- turismul ca sursă de venit
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NIVELUL C1 - AVANSAŢI

NIVELUL B1 - ELEMENTAR

NIVELUL B2 - MEDIU

Cumpărături
- magazine / pieţe
- mâncare
- îmbrăcăminte

Cumpărături
- magazine / pieţe / magazine
universale
- produse de băcănie / obiecte de uz
casnic
- îmbrăcăminte / aparate electrice

Cumpărături
- obiceiuri legate de cumpărături
- lanţuri de magazine / tele-shopping
- comerţul cu amănuntul vs. mari
centre comerciale
- reclamaţiile clienţilor

Cumpărături
- societatea de consum
- cumpărarea pe credit / cu carte de
credit / pe Internet
- dezvoltarea reţelei de afaceri
- turism pentru cumpărături

Comunicarea / păstrarea contactului
- poşta (scrisori , cărţi poştale)
- telefonul

Comunicarea / păstrarea contactului
- poşta (scrisori , telegrame , colete)
- telefonul ( tradiţional , mobil )
- Internet ( e-mail )

Comunicarea / păstrarea contactului
- motive pentru popularitatea
telefoanelor mobile
- rolul cunoaşterii limbilor în
comunicare
- predominanţa crescândă a limbii
engleze

Comunicarea / păstrarea contactului
- Internetul în comunicarea de
afaceri
- fax , e-mail vs. scrisori trdiţionale
- limbi de circulaţie restrânsă /
culturi naţionale

Servicii
- restaurant ( meniul , comanda ,
plata )
- hotel ( rezervări , plata )

Servicii
- servicii financiare (transfer bancar ,
schimb valutar )
- restaurant ( meniu , comanda ,
plata )
- hotel ( rezervări , plata )

Servicii
- închirierea de maşini
- asigurări / forme de asigurare
- agenţii de turism / bănci
- reparaţii / garanţii
- utilităţi publice

Servicii
- calitatea / garanţia serviciilor
- reclamaţii în privinţa calităţii /
compensaţii
- rolul , semnificaţia serviciilor
- servicii electronice / comenzi
online

Cultură / distracţii
- vizite
- cinema , teatru

Cultură / distracţii
- vizite
- cinema , teatru
- muzee

Cultură / distracţii
- tendinţe în muzică / gustul muzical
- cărţi vs. Internet
- cinema , teatru vs. televiziune ,
video

Cultură / distracţii
- rolul artelor în trecut şi în prezent
- colecţii publice şi întreţinerea lor
- mecenatul
- antichităţi / licitaţii

Timpul / vremea
- anotimpurile
- previziuni meteorologice

Timpul / vremea
- anotimpurile
- precipitaţii
- previziuni meteorologice

Timpul / vremea
- rolul şi acurateţea previziunilor
- vremea şi starea biologică
(meteorologie medicală )

Timpul / vremea
- catastrofe naturale şi consecinţele
lor
- gaura din stratul de ozon (evoluţia
şi consecinţele ei )
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NIVELUL A2 - ÎNCEPĂTORI

NIVELUL B1 - ELEMENTAR

NIVELUL B2 - MEDIU

NIVELUL C1 - AVANSAŢI

Sănătatea / bolile
- la medic
- câteva boli comune

Sănătatea / bolile
- la medic
- câteva boli comune şi
simptomele lor
- reţete / medicaţie / la
farmacie

Sănătatea / bolile
- tratamente / spital / specialişti
- homeopatie / medicină tradiţională
- prevenirea bolilor

Sănătatea / bolile
- ştiinţa / cercetarea în slujba îngrijirii
medicale
- instrumente în vindecare
- boli incurabile / eutanasia
- metode alternative de vindecare /
genetica

Sportul
- sporturi populare
- practicarea sporturilor

Sportul
- sporturi populare
- sporturi naţionale
- practicarea sporturilor

Sportul
- practicarea sporturilor / un stil de viaţă
sănătos
- jocuri cu mingea / sporturi de echipă
- sporturi de apă , sporturi de iarnă

Sportul
- sporturi elitiste , sporturi de masă
- profesionalism în fotbal şi în box
- sportul şi femeile ( şah , box , haltere)

Mass-media
- televiziune / radio
- ziare / reviste

Mass-media
- televiziune / radio
- ziare / reviste

Mass-media
- caracteristici ale ziarelor , rubrici
- senzaţionalismul ştirilor
- media şi cultura

Mass-media
- imperii mediatice
- posturi TV / radio publice şi comerciale
- obiectivitate / imparţialitate în
furnizarea informaţiilor

Hobby-uri
- lectură / muzică
- modul favorit de petrecere a
timpului liber de către candidat

Hobby-uri
- grădinărit
- lectură / muzică

Hobby-uri
- preocupări artistice de amatori
- cluburi ( sportive , culturale ,
profesionale )
- hobby şi muncă

Hobby-uri
- promovarea tradiţiilor
- hobby-uri elitiste ( golf , călărie, sporturi
extreme )
- hobby şi / sau profesionalism

Studiu / serviciu
- obiecte de studiu
- profesiuni / slujbe populare
- colegi

Studiu / serviciu
- tipuri de şcoli
- obiecte de studiu
- profesiuni / slujbe populare

Studiu / serviciu
- cunoştinţe de limbi / priceperi / carieră
- şanse egale în educaţie , găsirea unui
loc de muncă
- programe de schimb / burse în
străinătate
- educaţie de masă vs. educaţie elitistă

Studiu / serviciu
- (supra)calificarea / şanse pe piaţa
locurilor de muncă
- educaţia permanentă
- găsirea unei slujbe / mobilitatea
- şansele indivizilor / grupurilor
defavorizaţi/e
- atmosfera la locul de muncă / relaţii
între şefi şi angajaţi
- avansarea / succesul în profesie
- protecţia angajaţilor / concedierea
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NIVELUL B2 - MEDIU

NIVELUL C1 - AVANSAŢI

Uniunea Europeană
- membrii Uniunii Europene
- ţările candidate
- călătoriile / munca / vizele /
obiceiuri în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană
- munca în Uniunea Europeană
- predarea limbilor / cunoştinţe de
limbi / oportunităţi în Uniunea
Europeană
- programe ale Uniunii Europene
(educaţie , economie etc.)

Uniunea Europeană
- instituţiile Uniunii Europene , sediul
lor
- strategia de lărgire
- armonizarea legislativă / moneda unică
- rolul Uniunii Europene în politica
mondială
- competitivitatea Uniunii Europene în
economia mondială

Cultura şi civilizaţia
- informaţii practice de bază
privind ţara natală şi ţara limbii
ţintă (clima , moneda naţională ,
obiceiuri legate de mâncare ,
programul zilnic , sărbători ,
cumpărături etc. )
- atracţii turistice
- cazare / restaurante

Cultura şi civilizaţia
Ţara natală şi ţara limbii ţintă
- populaţia / minorităţi etnice
- tradiţii istorice / monumente
- valori culturale
- caracteristici artistice /
etnografice

Cultura şi civilizaţia
Ţara natală şi ţara limbii ţintă
- caracteristici economice / politice /
sociale
- faima / recunoaşterea în lume
- relaţiile reciproce
- diferenţe în tradiţii / obiceiuri /
ideologie

Viaţa publică
- instituţii publice
- birocraţia
- politica locală
- siguranţa publică
- sărbători naţionale

Viaţa publică
- forma de guvernământ / legislaţie /
administraţie / justiţie
- partide politice / organizaţii
non-guvernamentale
- puritatea vieţii publice
- alegeri electorale / referendumuri
- sindicate / apărarea intereselor

Protecţia mediului
- poluarea ( aer , apă , sol etc.)
- management-ul deşeurilor
- reciclarea deşeurilor
- surse alternative de energie

Protecţia mediului
- prevenţia în protecţia mediului /
catastrofe ecologice şi consecinţele lor
- cooperarea internaţională în protecţia
mediului
- investiţii ecologice şi rezultatele lor
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NIVELUL A2 - ÎNCEPĂTORI

NIVELUL B1 - ELEMENTAR

NIVELUL B2 - MEDIU

-

Evenimente şi subiecte actuale
viaţa publică
economia
artele
sportul

NIVELUL C1 - AVANSAŢI
Evenimente şi subiecte actuale
- viaţa publică / politica
- economia
- artele
- sportul

Globalizarea
- companii multinaţionale
- uniformizarea ( îmbrăcăminte , mâncare,
cultură , produse de consum etc.)
- globalizarea / păstrarea caracteristicilor
naţionale
- engleza vs. limbi de circulaţie restrânsă
Probleme etice de actualitate
- ingineria genetică / clonarea
- eutanasia
- pedeapsa capitală
- discriminarea
- experienţe pe animale
- experienţe nucleare

Probleme de actualitate ale economiei /
societăţii
- infracţiuni economice / corupţia
- traficul ( mărfuri / oameni )
- imigrarea şi munca ilegală
- dependenţa de droguri / alcoolismul /
fumatul
- prostituţia / crima
- terorismul / războiul împotriva
terorismului
- probleme ale drepturilor omului
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN

Limba: ................................................ Nivelul: ...................................... Centrul de examinare: ..........................................
Data examenului: .............................................................
Examen total

/ Resusţinerea unei părţi a examenului*
* partea examenului care trebuie corectată

(numai în caz de examen nereuşit!)
Înţelegerea discursului scris

SCRIS:

Exprimare scrisă
Numărul candidatului la examenul precedent:

Înţelegerea discursului vorbit

ORAL:

(numai pentru candidaţii care resusţin o parte a examenului)

Exprimare orală

Nume: ............................................................... Prenume: ........................................................................................................
Prenumele tatălui: ............................................................... Limba maternă: ...........................................................................
Data naşterii:
Sex:

Ziua

masculin

Luna
feminin

Anul:

Locul naşterii: ....................................................

Studii: .....................................................................................................

Adresa:
Ţara: ..................................................... Cod poştal: ........................... Oraşul: ...................................................
Strada: ...........................................................................................................................
Telefon: ................................................... E-mail: ..................................................................................
A se expedia un e-mail:

Da

Nu
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Vă rugăm trimiteţi formularul de înscriere la centrul de examinare pe care l-aţi ales (a se vedea pagina Web).

Data: ..................................... , ............ ................................ ...................

...................................................
Semnătura
* În caz de examen nereuşit, candidatul poate susţine din nou o parte a examenului. Candidatul poate susţine din nou
examenul doar pentru aptitudinea lingvistică la care nu a obţinut numărul de puncte necesar. Examenul parţial poate fi
susţinut din nou numai pentru maximum două aptitudini lingvistice. Taxa examenului parţial per aptitudine lingvistică este
30% din taxa totală a examenului.

