Descrierea minimală a limbii române (A1, A2, B1, B2) – un instrument lingvistic
necesar în domeniul RLS/RLNM

1. Necesitatea şi utilitatea lucrării
Pe deplin conștienți de necesitatea racordării întregului proces de
predare-învățare-evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)/ca limbă
nematernă (RLNM) la standardele internaționale, specialiștii din domeniu s-au
simțit datori, în ultimele decenii, să se raporteze în permanență la metodele
și tehnicile de predare/evaluare utilizate în cazul limbilor cu o îndelungată
experiență de predare. Nevoia alinierii la practicile internaționale s-a acutizat
mai ales datorită necesității de a beneficia de certificate de competență
lingvistică pentru limba română recunoscute și în afara granițelor. Or, la această
oră, este imposibil să vorbești despre certificate recunoscute internațional fără
a face referire la cel mai important document elaborat de către Departamentul
de politici lingvistice din cadrul Consiliului Europei, Cadrul european comun de
referință pentru limbi (CECR)1.
Propunându-și să fixeze un set de standarde comune, care să permită
statelor membre UE să producă politici lingvistice transparente şi coerente,
autorii acestui document au propus, implicit, și un nou cod de comunicare între
cei implicați direct în predarea/învățarea/evaluarea unei limbi diferite de cea
maternă. Oricine predă, învață sau evaluează o limbă străină vehiculează deja
cu nonșalanță noile denumiri ale nivelurilor de competență lingvistică propuse
în CECR: A1, A2, B1, B2, C1, C2, tocmai pentru că acestea sunt consacrate,
reprezentând un adevărat cod pentru descrieri amănunțite ale performanțelor
de care este capabil un cursant aflat în diverse stadii de învățare a unei limbi
străine. Adoptarea unanimă a principiilor formulate în Cadru este un semn al
faptului că practicienii din domeniul predării limbilor străine au recunoscut
cât de tributari rămânem modalităţilor intuitive în elaborarea scalelor de
competenţă comunicativă şi cât de necesară este o schemă descriptivă, cu
parametri clari şi cât mai exacţi, care să standardizeze întreg procesul didactic,
pentru a face mai credibilă măsurarea progresului cursanţilor în procesul de
achiziţionare a unei limbi.
Recunoașterea utilității și a autorității acestui prețios instrument de
lucru în reglarea tuturor activităților legate de procesul de predare a unei limbi
a condus, în spațiul academic românesc, la apariția a cel puțin două tipuri de
atitudini. Pe de o parte, s-a manifestat o rezervă serioasă față de noile denumiri
propuse de CECR, mai ales în rândul lingviștilor „clasici”, ușor intimidați de profilul
„matematizat” al noului cod. Pe de altă parte, s-a format o tabără a entuziaștilor,
care a condus la declararea – adesea, insuficient justificată - a apartenenței unor
materiale didactice la un anumit nivel de competență, din convingerea că, în
acest mod, se poate forța alinierea mult dorită a limbii române la CECR. Însă,
în condițiile în care singurul punct de reper al autorilor de manuale/teste/alte
materiale didactice sau al realizatorilor de programe de învățare a RLS/RLNM
(care, și ele, se cereau a fi croite ținându-se cont de nivelurile corespunzătoare
CECR) îl constituiau descriptorii cu caracter foarte general ai CECR, având un

1

2

rol orientativ pentru toate limbile, au apărut nenumărate discordanțe între
materialele didactice elaborate de către diferiți autori, ca și între instrumentele
de evaluare realizate, uneori chiar între cele declarate ca aparținând aceluiași
nivel. O simplă analiză a materialelor didactice și a modelelor de teste existente
pe piață, care revendică un anumit nivel de competență corespunzător CECR,
relevă cu claritate faptul că racordarea s-a făcut, cel puțin până în acest moment,
mai cu seamă la nivel formal şi declarativ, tocmai datorită absenței unei descrieri
ştiinţifice a nivelurilor în cazul RLS. De fapt, situația delicată la care s-a ajuns a
fost determinată de faptul că procesul de aliniere la CECR nu a început firesc,
prin elaborarea unei descrieri a specificului fiecărui nivel pentru limba română,
asigurându-se, astfel, o bază științifică serioasă pentru elaborarea ulterioară
a diverselor materiale organizate pe nivelurile aferente cadrului comun, ci s-a
pornit în sens invers, elaborându-se materiale pentru un anumit nivel, înainte
de a se ști cu precizie în ce constă specificul acelui nivel. Or, un minim respect
pentru cel interesat de studiul limbii române sau pentru candidatul care solicită
un certificat de competență lingvistică ne obligă moral, la această oră, să nu
mai publicăm materiale consacrate predării/evaluării RLS fără a oferi garanția
unei „adaptări” corecte la nivelul declarat pe copertă. În opinia noastră, singurul
instrument în măsură să ne ofere o asemenea garanție îl constituie o descriere
de tipul celei pe care v-o prezentăm aici, chiar dacă aceasta nu se poate compara
ca nivel de complexitate cu descrierile realizate deja, de ceva vreme, în cazul
altor limbi2.
Pe lângă analiza materialelor didactice „pe nivel”, făcută de noi într-un
studiu mai vechi3, ne bazăm în afirmațiile noastre și pe experiența de predare
la cursurile de perfecționare destinate profesorilor care predau RLS/RLNM.
Majoritatea colegilor cu care am interacționat în acest context au semnalat
sau au recunoscut lipsa de consens în ceea ce privește profilul fiecărui nivel,
afirmând că nici măcar din punctul de vedere al claselor lexico-gramaticale nu
le este întotdeauna clar cum ar trebui făcută repartiția pe niveluri, ca să nu mai
vorbim de lipsa totală de control asupra lexicului sau a actelor de vorbire aferente
fiecărui palier. Chiar și profesorii mai puțin familiarizați cu CECR au recunoscut
necesitatea de a stabili cu claritate ce anume ar trebui să le pretindem cursanților
noștri în diferite etape de însușire a limbii române și ce pași s-ar cuveni urmați
în predarea RLS/RLNM pentru a ajunge la performanțele așteptate, astfel încât
să se garanteze calitatea întregului proces didactic.
Pentru a fi mai riguroși în sublinierea utilității prezentei lucrări, vom
încerca, în cele ce urmează, să enumerăm principalii destinatari care, sperăm,
vor exploata din plin acest material:
 autorii de manuale și auxiliare didactice în domeniul RLS/RLNM;
 autorii de teste organizate pe nivelurile corespunzătoare CECR;
 profesorii de RLS/RLNM sau cei care se inițiază pentru a profesa în
acest domeniu;
 candidații care doresc să obțină un certificat de competență lingvistică
pe limba română, pentru un anumit nivel din CECR, și care doresc să știe
care sunt performanțele de care trebuie să fie capabili pentru a putea fi
certificați;

 elevii și studenții (vorbitori non-nativi) care doresc să se autoevalueze
și să-și aprecieze propriul nivel de limbă;
 lingviști interesați de abordarea limbii române din perspectiva
vorbitorului non-nativ etc.
În speranța că acest instrument va fi în măsură să organizeze mai bine
întreg procesul didactic din domeniul RLS/RLNM – ajutând specialiștii să-și
planifice corespunzător activitatea curriculară, să aprecieze corect nivelul de
competență al elevilor/studenților cu care lucrează pentru a-și selecta apoi
adecvat materialele necesare dezvoltării competențelor de comunicare orală și
scrisă ale acestora sau contribuind la orientarea mai precisă a muncii de elaborare
a testelor pe nivel în vederea certificării unui anumit nivel de competență –, vom
trece la prezentarea structurii acestei lucrări, nu înainte de a relata – pentru cei
care vor avea curiozitatea, dar și răgazul necesar pentru a citi aceste rânduri – o
scurtă istorie sentimentală a modului în care s-a născut lucrarea de față.

2. O scurtă istorie sentimentală...
Deși reprezintă un instrument de lucru cât se poate de tehnic, organizat
tabelar, într-o formulă ce poate părea intimidantă și ușor neprietenoasă,
lucrarea este, în realitate, încărcată de o profundă dimensiune afectivă. În
primul rând, ea concentrează entuziasmul unei echipe tinere de cercetare de la
universitatea clujeană, care s-a încăpățânat să demonstreze că domeniul RLS/
RLNM reprezintă nu doar un domeniu „de nișă”, așa cum a fost catalogat prea
adesea, ci un sector cât se poate de generos al științelor filologice, în care merită
investită toată priceperea și talentul de cercetător. Această echipă nu și-a propus
însă, în mod programatic, reabilitarea unui domeniu privit, până nu demult,
cu suspiciune de majoritatea filologilor. Dimpotrivă, singurul mobil al întregii
sale activități îl constituie dorința de a răspunde nevoilor cursanților care ne
trec pragul, de a-i ajuta să progreseze cât mai rapid în însușirea limbii române
și de a servi, astfel, cu mijloacele modeste de care dispune, la o cât mai mare
răspândire a limbii române pe mapamond. Bineînțeles că, datorită pretențiilor
tot mai mari ale cursanților noștri, obișnuiți să învețe limbi străine în diverse
instituții cu o îndelungată tradiție de predare, dar, mai ales, datorită dorinței
de îmbunătățire a propriilor metode de lucru la clasă, alinierea la metodele,
strategiile, instrumentele didactice și practicile internaționale de predare a
limbilor devine un imperativ din ce în ce mai serios. Iar, dacă întreg efortul de
cercetare și de elaborare de materiale didactice va conduce spre o fundamentare
științifică mult mai solidă a domeniului, mulțumirea va fi cu atât mai mare.
Preocuparea echipei de cercetare a Departamentului de limbă, cultură
și civilizație românească de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca pentru realizarea unui instrument care să permită nu numai
elaborarea unor materiale didactice sau a unor teste organizate pe nivelurile
corespunzătoare CECR, ci și reorganizarea întregului proces de predare a RLS/
RLNM în funcție de aceste niveluri a început în urmă cu aproape zece ani. De
fapt, momentul hotărâtor în acest proces, am putea spune, a fost cel în care,
devenind instituție afiliată la Association of Language Testers in Europe (ALTE),
am participat la conferințele și la întâlnirile de lucru ale acestei prestigioase
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organizații, învățând cum anume ar trebui regândit întreg procesul didactic
pentru a obține performanțe maxime într-un timp cât mai scurt. Așa am ajuns
să înțelegem cu adevărat care sunt avantajele standardizării procesului de
evaluare și, implicit, a celui de predare, și cât de ușor se poate asigura controlul
întregului proces didactic dacă te ghidezi după principii ferme, verificate în cazul
mai multor limbi, de-a lungul câtorva decenii de experiență. În plus, șansa de a
putea elibera la un moment dat certificate de competență lingvistică acreditate
ALTE, ca o garanție a calității procesului de testare, ne-a dat un imbold și mai
puternic pentru a continua munca de descriere a nivelurilor, fără de care era de
neconceput să se poată elabora niște teste de limba română organizate conform
nivelurilor din CECR.
Astfel, s-a pornit de la ideea unui ghid cât mai schematic, menit să
orienteze profesorii în elaborarea curriculumului pentru cursurile practice
de limba română în conformitate cu nivelurile din CECR. Mai apoi, încercând
să elaborăm manuale sau teste organizate pe niveluri, așa cum existau în cazul
altor limbi, ne-am dat seama că acest lucru este imposibil fără a ști cu exactitate
care este specificul fiecărui palier în cazul limbii române. Cum singurul nivel
descris amănunțit pentru limba română era Nivelul Prag4, am decis să realizăm
o descrire minimală cel puțin pentru primele patru niveluri. Ne-am oprit, așadar,
la nivelul B2, având în vedere că acesta este nivelul la care ajung studenții noștri
din anul pregătitor la finalul cursurilor, cu alte cuvinte, din considerente strict
pragmatice. În orice caz, munca de elaborare a manualelor5 și, mai cu seamă, a
testelor pe nivel, a fost hotărâtoare pentru profilul de azi al lucrării. Căci, definind
cu exactitate performanțele la care trebuiau să ajungă studenții noștri în fiecare
punct esențial al parcursului de învățare, am reușit să fixăm mai bine obiectivele
de învățare și să clarificăm care sunt cunoștințele lingvistice pe care ar trebui să
le dețină pentru a putea îndeplini anumite funcții de comunicare orală și scrisă
în limba română.
Ca urmare, s-a pornit de la o structură mult mai schematică decât cea în
care se prezintă lucrarea astăzi, organizată inițial în doar trei secțiuni: morfosintaxă, sfere lexicale și acte de vorbire. Acest prim instrument a fost pe mesele
noastre vreme de câțiva ani, fiind continuu îmbunătățit, pe baza experiențelor de
predare la clasă, a rezultatelor studenților noștri la testele pe nivel, a sugestiilor
făcute de către colegii de la alte universități din țară și din străinătate care au
participat la cursurile de perfecționare organizate de către institutul de cercetare
al departamentului nostru, Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană.
Oricum, cel mai important barometru l-a constituit evoluția studenților noștri,
ritmul în care aceștia reușeau să dobândească anumite abilități, dificultățile pe
care le întâmpinau în timpul dezvoltării tuturor competențelor de comunicare
în limba română, elemente care ne-au făcut să mutăm mai sus sau mai jos pe
scală anumite structuri considerate prea dificile sau prea simple pentru un
anumit nivel. Deși unele dintre „opțiunile” inițiale au fost reconsiderate după
nenumăratele întâlniri și ateliere de lucru, unde ne-au fost confirmate sau
infirmate primele intuiții – adesea, cele mai sigure -, schema generală inițială
s-a păstrat și s-a rafinat de la an la an.
Dar poate cea mai serioasă verificare a validității opțiunilor noastre în

plasarea structurilor specifice limbii române pe cele patru niveluri de competență
s-a realizat în timpul furnizării cursurilor de perfecționare din cadrul proiectului
„Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau
limba română minorităţilor naţionale”, contract POSDRU/87/1.3/S/63909,
unde s-a utilizat inițial o variantă intermediară a „programei” sus-amintite. În
urma feedbackului oferit de cursanții cu o amplă experiență în predarea RLNM
vorbitorilor non-nativi, la toate grupele de vârstă, nu doar la adulți, instrumentul
nostru de lucru s-a finisat, iar profilul nivelurilor s-a conturat tot mai clar. Așa
se face că, din mapele noastre, descrierea s-a mutat, pe rând, mai întâi în mapele
studenților masteranzi de la modulul opțional Româna ca limbă străină, apoi
în cele ale colegilor veniți la cursurile de perfecționare și, în cele din urmă, în
mapele învățătorilor și ale profesorilor care predau RLNM în toată Transilvania,
devenind o verigă importantă care ne unea destinele profesionale, asigurândune că avem un punct de reper comun în organizarea întregii munci de predare a
RLS/RLNM, pentru care ideea de progresie este absolut vitală.
Datorită faptului că varianta finală a fost realizată în cadrul acestui important
proiect european, în care am avut revelația numărului extrem de mare de
specialiști care au nevoie de o asemenea lucrare (peste 1500 de cadre didactice
au folosit deja acest instrument de lucru în timpul cursurilor de formare,
exprimându-și opinia vizavi de modul de structurare a nivelurilor), lucrarea
apare sub siglele binecunoscute deja ale proiectului POSDRU 63909, venind în
sprijinul tuturor celor care predau limba română vorbitorilor non-nativi. Iată că,
după aproape un deceniu în care acest instrument a rămas o lucrare de sertar,
fiind distribuită pe foi volante specialiștilor din diverse colțuri ale lumii, pentru a
le oferi o minimă orientare cu privire la „profilul limbii române”, din perspectiva
vorbitorului non-nativ, respirăm astăzi ușurați, cu conștiința lucrului încheiat
și, sperăm, bine făcut, bucurându-ne că, în sfârșit, acest proiect are șansa de a
vedea lumina tiparului datorită unei finanțări europene.
3. Structura lucrării
Având în vedere că obiectivul fundamental al studierii oricărei limbi îl
constituie formarea competențelor de comunicare orală și scrisă în limba-țintă,
devine evident faptul că perspectiva comunicativ-funcțională este singura în
măsură să dicteze structura unui asemenea material. De altfel, descriptivele
funcționale nu constituie o noutate în domeniul predării limbilor, acestea fiind
niște instrumente fundamentale care țin seama de competențele urmărite.
Revendicându-și, dintru început, statutul unei descrieri de tip funcţional,
prezenta lucrare urmează, în linii mari, structura obișnuită a lucrărilor de
acest fel. Astfel, nu întâmplător, prima secțiune este consacrată Funcțiilor
comunicative, unde am încercat să prezentăm, cât mai detaliat cu putință, „ce se
poate face cu limba” în diverse situații de comunicare. Așa cum s-a procedat și în
cazul descrierii Nivelului Prag, pentru fiecare funcţie a limbajului, s-a înregistrat
o listă de enunţuri posibile, specifice, de data aceasta, fiecăruia dintre cele
patru niveluri descrise de noi – A1, A2, B1, B2. De pildă, pentru funcția a cere
identificarea cuiva/a ceva, la nivelul A1, enunțurile propuse spre exemplificare
sunt: „Cine ești?/Cine este el?/Ce este pe masă?”, în vreme ce, la nivelul A2,
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enunțurile aferente aceleiași funcții sunt: „Cum îl cheamă?/Cine este acel om?/Ce
carte citește?”, urmând ca, la B1, acestea să arate astfel: „Știți cumva cine este acest
domn?/O recunoașteți pe această femeie?/Știți cumva ce citește acea femeie?”.
Această prezentare gradată a diferitelor tipuri de enunțuri – bineînțeles că au
fost alese doar câteva dintre cele reprezentative pentru fiecare nivel şi că nu
s-a intenționat realizarea unei liste exhaustive, care ar constitui obiectul unei
alte descrieri, detaliate și complete, a limbii române – face posibilă sesizarea
modului în care structurile utilizate pentru realizarea diverselor funcții devin
tot mai complexe, pe măsură ce se înaintează în studiul limbii române.
Secțiunea destinată elementelor de Construcție a comunicării își propune
să organizeze cât mai riguros instrumentele lingvistice de care vorbitorul
are nevoie pentru a putea realiza funcțiile prezentate anterior. Primul mijloc
lingvistic descris îl constituie Clasele gramaticale specifice fiecărui nivel,
prezentate oarecum tradițional. Dacă în prima coloană am apelat la metalimbaj
pentru a numi clasele și categoriilor gramaticale conform descrierilor în vigoare
și pentru a asigura, astfel, nivelul de rigurozitate științifică necesar oricărui
instrument lingvistic, în coloana a doua am propus enunțuri în care se poate
vedea cu ușurință cum funcționează acestea în context. În plus, din dorinţa
de a înlesni și accesul vorbitorilor non-nativi (viitori cursanți sau candidați la
obținerea certificatului de competență lingvistică) la acest instrument descriptiv,
am marcat în exemplele date, inclusiv cromatic, clasa gramaticală sau categoria
gramaticală vizată, astfel încât lucrurile să fie cât se poate de clare și pentru cei
care stăpânesc mai puțin metalimbajul.
În mod logic, secvența ulterioară claselor gramaticale este rezervată
Elementelor lexicale fără de care procesul de comunicare nu poate fi conceput.
Având în vedere că bagajul lexical al vorbitorului non-nativ este, în general, cel
mai greu de măsurat și de controlat, am încercat să oferim, la fiecare sferă lexicală,
cât mai multe exemple cu putință, astfel încât imaginea lexicului minimal de care
vorbitorul are nevoie pentru îndeplinirea actelor de comunicare orală și scrisă
specifice fiecărui nivel să fie cât mai aproape de realitate. Bunăoară, la sfera
îmbrăcăminte/încălțăminte/accesorii - am reținut aici doar cuvintele pentru
îmbrăcăminte, din economie de spațiu -, pentru nivelul A1, am considerat ca fiind
specifice cuvinte precum: pantaloni, bluză, cămașă, tricou, pulover, fustă, rochie,
căciulă, mănuși etc.; la nivelul A2: palton, jachetă, sacou, costum, șosete, ciorapi,
pantaloni scurți etc.; la B1: pardesiu, mânecă lungă/scurtă, buzunar, pelerină,
vestă, jerseu etc., în timp ce la B2 am inventariat cuvinte cum ar fi: colanți, guler,
sarafan, tunică etc. Instrumentele după care ne-am ghidat în această repartiție au
fost, mai ales, manualele de RLS-RLNM existente pe piață, vocabularul minimal
al limbii române, dar au contat, cel puțin la fel de mult, experiența de predare a
RLS-RLNM și, bineînțeles, intuiția. Aceasta, la rândul ei, s-a ghidat mai ales după
criterii precum frecvența, utilitatea, productivitatea sau puterea derivațională a
unui cuvânt, în funcție de care acesta a fost plasat mai sus sau mai jos pe scala
celor patru niveluri.
În secvența următoare, numită de noi Exprimarea circumstanțelor, am
încercat să indicăm modul în care se pot exprima în limba română noțiuni
fundamentale, precum cele legate de timp, spațiu, loc, mod, cauză etc., pe diferite

trepte de învățare a limbii, fără a face trimitere la clasificarea gramaticală
a acestor mijloace. Decizia de „a ignora” clasa gramaticală este în acord total
cu perspectiva funcțională, care insistă doar pe dimensiunea pragmatică a
mijloacelor lingvistice, pe statutul lor de instrumente indispensabile realizării
actului comunicativ. Astfel, dacă un vorbitor aflat la nivelul A1 de cunoaștere a
limbii române este capabil să exprime raportul de posterioritate cu ajutorul unor
mijloace de tipul: apoi, după, anul viitor, la nivelul A2 exprimarea posteriorității
se poate face deja cu ajutorul unor structuri ceva mai complexe, cum ar fi: după
ce, după aceea, peste, urmând ca, la nivelurile superioare, aceste mijloace să
dobândească un cu totul alt profil: chiar după (ce/aceea), pe urmă (la nivelul B1,
de pildă).
Secvența consacrată Construcției enunțului are rolul de a prezenta structura
diferitelor tipuri de enunțuri (afirmativ, interogativ, exclamativ etc.) pe care le
pot recepta/produce vorbitorii non-nativi pe diferite paliere de învățare a limbii
române. Ultima secvență din cadrul secțiunii destinate Construcției comunicării
este rezervată Mijloacelor de realizare a coeziunii şi coerenţei în textul vorbit/
scris, unde se respectă același principiu de lucru: se numește elementul
responsabil de asigurarea coeziunii și a coerenței, după care se oferă enunțuri
care reflectă modul concret în care se comportă acesta în construcţia textului.
De pildă, pentru exprimarea opoziției, la A1, elementul care poate fi utilizat fără
probleme este dar, la nivelul A2, se adaugă și însă, iar, ci, la B1 avem elemente
mai complexe, de tipul: în timp ce, în vreme ce, în loc de, în loc să, altfel, iar la B2
se pot întrebuința deja elemente de alt ordin, cum ar fi: în schimb, pe când, în caz
contrar, spre deosebire de etc., care ţin de o complexitate şi o varietate mult mai
mare a discursului.
Cea de-a treia şi ultima secțiune este rezervată Tipurilor de texte pe care
vorbitorii non-nativi ar trebui să le poată recepta, respectiv, produce, oral sau
în scris, la diverse niveluri de cunoaștere a limbii. O asemenea secțiune ni s-a
părut extrem de utilă pentru listele pe care le oferă, având în vedere nu numai
nevoile concrete ale profesorului în activitatea la clasă – aflat veşnic în căutarea
unor texte cât mai variate, mai interesante și mai „potrivite” nivelului de limbă
al cursanților, ci și prezența secțiunilor destinate receptării mesajului oral/scris
sau producerii textului oral/scris în orice test de limbă.
Nu putem încheia aceste considerații înainte de a sublinia faptul că repartiția
propusă de noi nu trebuie privită la modul absolut, ci cât se poate de flexibil,
aceasta având menirea să-i orienteze pe cei interesați (profesori, autori de
manuale pe nivel etc.) cu privire la ordinea în care recomandăm să fie introduse
structurile specifice limbii române în munca de predare a RLS. Atâta timp
cât procesul de comunicare însuși este un proces viu, în continuă schimbare,
depinzând de o mulțime de variabile, nu este de dorit să încorsetăm în niciun
fel activitatea didactică sau să trăsăm granițe de netrecut. Dacă însă, în ceea ce
privește predarea, limitele sunt mai laxe, acestea putând fi încălcate după diverse
nevoi, în ceea ce privește procesul de evaluare, mai exact conceperea testelor
pe baza cărora se vor elibera certificatele de competență lingvistică, gradul
de conformitate cu descrierea propusă pentru fiecare nivel ar trebui să fie cât
mai mare, spre a putea vorbi cu adevărat de standardizarea și de obiectivarea
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procesului de evaluare și pentru a oferi garanția asigurării concordanței testelor
de evaluare pe nivel cu descrierea minimală aferentă, care va fi accesibilă inclusiv
candidaților.
Sigur că, la modul ideal, ar fi fost de dorit să avem cel puțin două descrieri:
una consacrată predării, alta evaluării, și atunci probabil că am fi reușit să fim
și mai riguroși în organizarea întregului material. De asemenea, s-ar cuveni să
avem și o descriere destinată doar specialiștilor care stăpânesc metalimbajul,
precum și o alta consacrată exclusiv cursanților care pot întâmpina dificultăți
în decodarea corectă a termenilor lingvistici. Noi rămânem însă optimiști,
exprimându-ne speranța că, în ciuda acestor rezerve și până la apariția unor
descrieri mai rafinate și complete, descrierea de față va constitui un instrument
util în ghidarea muncii celor antrenați în procesul de predare/învățare/evaluare
a RLS/RLNM, reușind să contribuie la profesionalizarea întregului proces de
predare a limbii române, pentru care în primul rând, noi, vorbitorii nativi, ar
trebui să manifestăm un respect cel puțin egal celui pe care i-l acordă vorbitorii
non-nativi care au ales să ne învețe limba.

										
Elena Platon
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1 Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare, Council of Europe/
Conseil de l’Europe, Consiliul de cooperare culturală. Comitetul Director pentru Educaţie „Studierea
limbilor şi cetăţenia europeană”, Diviziunea Politici Lingvistice, Strasbourg.
2 English Profile, Introducing the CEFR for English, UCLES/CUP 2011, Profile deutsch, Langenscheidt
Verlag etc.
3 Elena Platon, Repere pentru delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în RLS, în vol. Limba română
– abordări tradiţionale şi moderne, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 499-507.
4 Realizat tot de către o echipă de cercetare de la UBB: Victoria Moldovan, Liana Pop, Lucia Uricaru,
Nivel prag. Pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Strasbourg, Consiliul Europei, 2002.
5 Dintre aceste proiecte, doar două volume au văzut lumina tiparului: Elena Platon, Ioana Sonea, Dina
Vîlcu, Manual de limba română ca limbă străină. A1-A2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Știinţă,
2012, 374 p.; Elena Platon (coord.), Româna ca limbă străină. Caiete didactice. A1+, Cluj-Napoca, Editura
Casa Cărţii de Știinţă, 2012, 170 p.

Funcții comunicative
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A1

1. FUNCȚII COMUNICATIVE
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A1 Funcții comunicative

1. FUNCȚII COMUNICATIVE
A. CONVENȚIILE SOCIALE
salutul
 a saluta la întâlnire
 a saluta la despărțire
adresarea
 a se adresa cuiva direct

 a se adresa cuiva la telefon
 a se adresa cuiva în
corespondență
• inițial
• final
inițierea/menținerea unei conversații
(expresii fixe)
prezentarea
 a se prezenta
 a prezenta pe cineva
 răspunsul la prezentare
urările
 a face urări
 a răspunde la urări
mulțumirile
 a mulțumi
 a răspunde la mulțumiri
scuzele
 a-și cere scuze
 a accepta scuze
felicitările
 a felicita
 a răspunde la felicitări
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Servus, Maria!/Bună ziua!
Pa!/La revedere!
Ce mai faci, Maria?
Alo? Aici Maria. Cu Mihai, vă rog!
Dragă mamă, ...
Cu drag, ...
Ce mai faci?
Bine, mulțumesc. Tu?
Sunt Iulia.
El este Mihai.
Încântat!
La mulți ani!/Vacanță plăcută!/Bine ați venit!
Mulțumesc!/Bine v-am găsit!
Mulțumesc!
Cu plăcere!
Pardon!/Scuze!
Nicio problemă!
Felicitări!/Bravo!
Mulțumesc!

Funcții comunicative

A1

B. SCHIMBUL DE INFORMAȚII
informațiile asupra unui fapt/
asupra unui act mental/asupra unor
capacități
 a cere informații asupra unui
fapt
 a răspunde la cererea de
informații asupra unui fapt
 a cere informații asupra unui
act mental
 a răspunde la cererea de
informații asupra unui act
mental

 a cere informații asupra unei
capacități/abilități
 a răspunde la cererea de
informații asupra unei
capacități/abilități
identificarea
 a cere identificarea cuiva/a
ceva
 a numi și a identifica
pe cineva/ceva
justificarea
 a cere justificări
 a (se) justifica
considerarea unui fapt ca adevărat/
neadevărat
considerarea unui fapt ca posibil/
imposibil
considerarea unui fapt ca necesar/
nenecesar
considerarea unui fapt ca ușor/dificil
formularea unor ipoteze de
eventualitate
exemplificarea

Mergi azi la școală?/Unde e Teatrul Național?/Bei
cafea sau ceai?
Da./Nu./Nu știu./Nu beau nici ceai, nici cafea./Beau
și ceai, și cafea.
Înțelegi?/Ai înțeles?
Da./Am înțeles.
Nu înțeleg.
Poți citi în limba germană?/Vorbești germană?
Pot citi în limba germană./Vorbesc germană.

Cine ești?/Cine este el?/Ce este pe masă?
El este soțul meu./Pe masă e un dicționar.
De ce ai întârziat?
Pentru că am pierdut autobuzul.
E adevărat.
Nu e adevărat.
E posibil.
Nu e posibil!/E imposibil!
Trebuie să plec.
Nu trebuie să aștepți.
E ușor/Nu e dificil să faci o omletă.
E greu/dificil să înveți limba română.
Dacă plouă, nu mergem la plimbare.
Am vizitat multe orașe din România, de exemplu,
Sibiul, Sighișoara, Bucureștiul.
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C. EXPRIMAREA ATITUDINILOR, A STĂRILOR ȘI A SENTIMENTELOR

Îmi place vinul.
Și mie!
Nu-mi place țuica.
Nici mie!
Ah!/ Oooo!/Vai!
Ți-e foame?
Nu, dar mi-e sete.
Am nevoie de un pix.
Prefer marea./Prefer să merg la mare.
Vreau să merg acasă./Doresc o cafea./Am chef de o
bere.

plăcerea/neplăcerea
surpriza
stările fiziologice
nevoia
preferința
dorința

opinia
 a solicita opinia
 a exprima opinia

Îți place filmul?
Cred că este un film foarte bun.

D. INFLUENȚAREA ACȚIUNILOR

rugămintea
 a formula o rugăminte
 a accepta o solicitare
 a refuza o solicitare
solicitarea ajutorului
instrucțiunile
 a cere instrucțiuni
 a da instrucțiuni

ordinul
interdicția
permisiunea
 a cere permisiunea
 a acorda permisiunea
 a refuza permisiunea
hotărârea/nehotărârea

invitația
 a face o invitație
 a accepta o invitație
 a refuza o invitație

12

Închizi geamul, te rog?
Sigur!
Nu pot, îmi pare rău.
Ajutor!
Ce trebuie să facem cu cărțile?
Puneți cărțile pe masă./Consumați înainte de
1.04.2014.
Liniște!/Atenție!/Deschideți geamul!
Nu fumați aici!/Fumatul este interzis!
Putem fuma aici?
Da, desigur.
Nu./Nu puteți fuma aici.
Poate (că) vin.
Nu știu dacă vin.
Vii la teatru cu mine?/Hai la o cafea!
Da, cu plăcere.
Nu, mulțumesc. Sunt ocupată.

Funcții comunicative
oferta
 a face o ofertă
 a accepta o ofertă
 a refuza o ofertă

Mai doriți ceva?
Da, puțin orez, vă rog!
Nu, mulțumesc!

E. ACTE REPARATORII

semnalarea neînțelegerii mesajului
solicitarea repetării unui cuvânt/a
unui enunț
solicitarea clarificării
solicitarea repetării pe litere
autocorectarea

A1

Nu înțeleg.
Repetați, vă rog!/Ce?/Poftim?
Ce înseamnă „cort”?/Cum se spune „car”?
Cum scriem „apartament”?
...nu.../...scuze...
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A1
2. CONSTRUCȚIA COMUNICĂRII
a cumpăra

el

la

piață
mere

a merge

roșii

A1 Construcția comunicării

2. 1. CLASE GRAMATICALE
1. SUBSTANTIVUL
gen
masculin, feminin, neutru
număr
singular, plural

Un elefant şi o girafă aleargă într-un parc.

Doi elefanţi şi două girafe aleargă prin parcuri.

forme neregulate: surori, oameni, ouă Girafa are multe surori.
Girafa cumpără multe ouă de la piață.
substantive defective de plural: lapte, Girafa bea lapte în fiecare dimineață.
carne, miere, unt, zahăr
Girafa bea cafeaua fără zahăr.
substantive invariabile: ochi, pui,
ochelari, vânzătoare

Girafa poartă ochelari.
Girafa nu mănâncă pui.
Mama este vânzătoare.

caz
nominativ, acuzativ

Un elefant se plimbă în parc.
Văd un elefant şi o girafă în parc.

genitiv, dativ (cu nume proprii)
2. ARTICOLUL

Bicicleta lui Vlad este albastră.
Bicicleta Mariei este albă.
Lui Vlad îi plac bananele.
Mariei îi plac portocalele.

nedefinit
Un elefant şi o girafă aleargă într-un parc.
nominativ, acuzativ (singular, plural) Niște elefanți și niște girafe aleargă prin parc.

definit
nominativ, acuzativ (singular, plural) Elefantul şi girafa aleargă în parcul central.
Elefanții și girafele aleargă în parcurile din centru.
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3. ADJECTIVUL
calificativ cu patru forme
alb, albă, albi, albe
comparaţia adjectivului:
comparativul de superioritate

Elefantul este gras şi simpatic, iar girafa este
înaltă şi simpatică.
Girafa este mai înaltă decât elefantul.

superlativul absolut (forma cu foarte) Girafa este foarte înaltă.

pronominal posesiv
(nominativ, acuzativ)
meu, tău, său, nostru, vostru, săi...

pronominal nehotărât
(nominativ, acuzativ):
mult, puţin, tot, fiecare

pronominal interogativ:
cât?

Desenul meu este mai simpatic decât desenul tău.
Aici sunt mulți elefanți.
Fiecare elefant este fericit.
Câți elefanți sunt în parc?
Câte girafe sunt în parc?

4. PRONUMELE
personal
cazul nominativ:
eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele
cazul acuzativ (formele lungi:
mine, tine, el, ea, noi, voi, ei, ele)
cazul genitiv:
lui, ei, lor

Eu văd un elefant în parc, iar el vede o girafă.
Vii cu mine la grădina zoologică?
Animalele lui sunt foarte fericite.

cazul dativ: îmi, îţi, îi, ne, vă, le
(doar cu verbul a-i plăcea şi cu
expresiile stării, prezent)

Îţi plac elefanţii sau ţi-e frică de ei?
Mi-e foame și mi-e foarte somn.

reflexiv
(acuzativ, cu verbe la prezent)

Mă plimb prin parc.

de politețe
cazul nominativ: dumneavoastră

Dumneavoastră unde locuiți?

negativ
(nominativ, acuzativ): nimeni, nimic
interogativ
cine?, ce?

Nu vine nimeni.
Nu știu nimic.
Cine vine la cinema?
Ce a spus Maria?
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5. VERBUL
indicativ prezent

Astăzi merg la grădina zoologică.

perfect compus

Ieri am mers la grădina zoologică.

viitor literar

Mâine voi merge la grădina zoologică.

conjunctiv prezent (persoanele I, a II-a) Vreau să merg la grădina zoologică.
viitorul popular (persoanele I, a II-a) O să merg la grădina zoologică.
imperativ (persoana a II-a, plural)

Mergeți la grădina zoologică!

a-i plăcea (prezent)

Îmi place să merg la grădina zoologică.

a putea + infinitiv;

Pot merge la grădina zoologică.

verbe cu pronume în dativ (prezent): Mi-e somn și nu pot să merg la grădina zoologică.
a-i fi foame, sete, somn, rău
Nu ți-e foame?
6. ADVERBE ȘI LOCUȚIUNI ADVERBIALE

de loc: aici, acolo, sus, jos,
aproape, departe, în faţă,
în spate, în centru, în mijloc etc.

Acolo sunt trei elefanți, iar în spate sunt două girafe.

de timp: acum, apoi, azi, astăzi,
dimineaţă, după-masă, ieri, mâine,
aseară, diseară, zilnic, întotdeauna,
niciodată, deja etc.

Aseară am fost la teatru.
Acum plec la grădina zoologică.
Am fost deja în parcul central.

de mod: da, nu, nici, așa, bine, rău,
uşor, greu, dificil, deloc, mai, numai,
foarte, mult, puțin, tot, des, rar,
uneori, câteodată, de obicei

Este ușor să vorbești românește.
Nu-mi place deloc mâncarea.
Am numai o carte.
Am vorbit mult despre ea.
Merg rar la cinema.

interogative: unde?, când?, cum?,
Când mergi la grădina zoologică?
cât? (inclusiv în întrebări cu
Cum a fost spectacolul?
structura: adverb interogativ + verb + Cât a întârziat trenul?
substantiv)
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7. NUMERALUL
cardinal

În grădina zoologică sunt doi elefanţi simpatici și
două girafe înalte.

8. PREPOZIȚII
cu acuzativul
simple: de, pe, la, în, din,
sub, cu, fără, până, între,
lângă, despre, după

Elefantul este în parc.
El va pleca din parc peste o oră.
Am vorbit despre girafe.

compuse: de la, până la, până în etc. Mă plimb de la ora 8 până la ora 9.

9. CONJUNCȚII ȘI LOCUȚIUNI
CONJUNCȚIONALE

coordonatoare: şi, sau,
dar, şi…, şi, nici…, nici,
sau… sau

Lui Vlad îi plac și bananele, și portocalele.
Nu-i plac nici merele, nici portocalele.

subordonatoare: că, să,
(ca) să, pentru că, dacă

Spune că este din Algeria.
Nu vreau să plec.
Am venit aici ca să studiez limba română.
Este fericit pentru că locuiește lângă parc.
Dacă ai timp, poți merge la el în vizită.
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2. 2. ELEMENTE LEXICALE
Viața cotidiană

Vacanțe și timp liber

Profesii

Sfere lexicale
Zile, luni, ore
Vreme

Informații personale
Caracteristici personale
Educație

Profesii și sfera
profesională

Părțile corpului, igienă
personală, sănătate
Îmbrăcăminte/
încălțăminte/accesorii
Culori
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Teme

Cumpărături

Casa și familia

Mediul natural

Zile: luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică
Luni: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie,
august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie
Ore: sfert, jumate, jumătate, fix
cald, frig, soare, vânt , zăpadă, nori, a ploua, a ninge

Familie: mamă, tată, bunic, fiu, fiică, frate, soră, unchi,
mătușă, verișor, nepot
Adresă: apartament, stradă, oraș, sat, țară
Acte de identitate: pașaport, carte de identitate

Trăsături fizice: înalt, slab, frumos, blond, brunet
Trăsături de personalitate: bun, rău, harnic, leneș, inteligent
Aspect general: elegant, sportiv
școală, facultate, student, curs, pauză

Profesii: profesor, doctor, asistentă medicală, farmacist,
inginer, pictor, polițist, actor, chelner, șofer, vânzător
Sfera profesională: birou, coleg, a lucra

Părțile corpului: cap, gât, păr, ochi, nas, ureche, gură, dinți,
mână, picior, corp, piele
Obiecte de igienă personală: pastă de dinți, periuță de dinți,
săpun, șampon, gel de duș, prosop, hârtie igienică, batiste
Tratament: medicament

Haine: pantaloni, bluză, cămașă, tricou, pulover, fustă,
rochie, căciulă, mănuși
Încălțăminte: pantofi, sandale, ghete, cizme
Accesorii: geantă, rucsac, cravată, ceas, inel
alb, negru, galben, albastru (închis, deschis)

Elemente lexicale A1
Locuința

Mâncare și băutură

Activități zilnice

Casa, grădina și curtea: casă, apartament, bloc, grădină,
curte, garaj, poartă
Camere: cameră de zi, bucătărie, dormitor, baie, birou, hol
Obiecte de mobilier: masă, scaun, dulap, pat, canapea,
birou, bibliotecă, chiuvetă, vană
Electrocasnice: frigider, aragaz, mașină de spălat
Veselă și tacâmuri: vase, oală, farfurie, cană, bol, pahar,
lingură, furculiță, cuțit, linguriță
Activități casnice: a spăla haine/vase, a face curățenie

Mese principale: mic dejun, prânz, cină
Feluri de mâncare: supă, cartofi prăjiți, orez, friptură,
salată, omletă, sendviș, paste, pizza
Condimente: sare, piper
Produse de panificație: pâine albă, pâine neagră, pâine cu
cereale, covrig
Lactate: lapte, iaurt, brânză, unt, cașcaval
Legume: roșii, castraveți, ardei, ceapă, cartofi, morcovi
Fructe: mere, pere, banane, portocale
Carne: pui, porc, vită, pește
Dulciuri: zahăr, miere, prăjitură, biscuiți, ciocolată,
înghețată, gem
Băuturi: apă plată, apă minerală, ceai, ceai de mentă, cafea,
suc, vin, bere
Cantități, ambalaje, recipiente: kilogram, gram, litru,
pachet, sticlă
a se trezi, a se spăla, a se îmbrăca, a mânca, a se duce, a
lucra, a studia, a găti, a se dezbrăca, a se culca

Sporturi și activități pentru
timpul liber

Sporturi: fotbal, baschet, handbal, volei, tenis, schi, înot
Sport (persoane, obiecte, locuri): jucător, fotbalist, minge,
piscină, sală de sport
Activități pentru timpul liber: a alerga, a dansa, a cânta la
pian/vioară/chitară, a se plimba, a se uita la televizor/la un
film, a picta, a desena, a citi, a se juca, a vizita, a călători

Vacanțe

Destinații de vacanță: mare, munte, lac
Cazare: hotel, cabană
Obiective turistice: muzeu, castel, biserică

Transport

Mijloace de transport: bicicletă, mașină, taxi, autobuz, tren,
metrou, avion, vapor
Locuri: stație, parcare, gară, aeroport, sală de așteptare,
chioșc de bilete, birou de informații
Obiecte: bilet, bagaj
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Natură
Oraș

Presă, mijloace de
informare
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Animale: câine, pisică, pui, porc, vacă, cal, elefant, girafă,
urs, leu
Plante: copac, pom, floare, iarbă
Relief și formațiuni naturale: mare, munte, lac

Magazin: client, preț, casă, scump, ieftin, a cumpăra, a vinde
Piață: legume, fructe, a dori, a vrea
Restaurant: masă, client, meniu, notă de plată, a comanda, a plăti
Club: a dansa, a asculta, a fuma
Muzeu: tablou, ghid, bilet, a vizita
Teatru/operă: spectacol, a se uita
Cinema: film, sală de cinema
Hotel: recepție, rezervare, cameră simplă/dublă, a rezerva
Parc: bancă, iarbă, flori, a se plimba
Spital: bolnav, urgență, ambulanță
Farmacie: medicament, rețetă
Bancă: bani, lei, valută, a schimba
Ambasadă: ambasador, viză, cetățenie
Poștă: scrisoare, carte poștală, plic, a trimite, a primi
Poliție: mașină de poliție, uniformă
Agenție de voiaj: bilet, vacanță, a călători
Bibliotecă: carte, permis, a împrumuta
ziar, revistă, televizor, radio

Exprimarea circumstanțelor A1

2.3. EXPRIMAREA CIRCUMSTANȚELOR

Timp
situare în timp
când, azi, astăzi, dimineaţă,
după-masă, ieri, mâine, aseară,
deseară, în august, în 2010

Când ai cursuri ?
Azi vremea este foarte frumoasă.
Am terminat studiile în 2010.

anterioritate
deja, anul trecut, acum două
ore/zile/săptămâni etc.

Ana a cumpărat o mașină anul trecut.
Am văzut un film acum două zile.

simultaneitate
acum

Acum merg la școală.

posterioritate
apoi, după, anul viitor

După curs merg la cantină.
Mănânc un sendviș, apoi beau o cafea.

frecvență/iterație
în fiecare zi, zilnic, o dată pe
săptămână, niciodată, rar,
câteodată, uneori, de obicei,
des, tot timpul, întotdeauna

Mănânc un măr în fiecare zi.
Merg la plimbare o dată pe săptămână.
Nu beau ceai niciodată.

durată
încă, de două ore/zile/
săptămâni etc.

limitare în timp
de când, până când, de la, până
la, de, până, din, până în
Loc
unde, de unde, aici, acolo, sus,
jos, aproape, departe, în, la,
pe, sub, din, lângă, între, de
la, până la, în faţă, în spate, în
centru, în mijloc

Nu am terminat, încă mai lucrez.
Aştept aici de două ore.
De când ești în România?
Am cursuri până la ora 12.

Cărţile sunt aici, pe masă.
Gara e aproape, aeroportul e departe.
Restaurantul este acolo, lângă magazin.
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A1 Exprimarea circumstanțelor
Mod
bine, rău, aşa, uşor, greu, cum,
cu, fără, mai, foarte, numai

Cantitate
cât, mult, puţin, tot, deloc

Mijloc și instrument
cu
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Ana vorbeşte limba română foarte bine.
Beau cafeaua cu lapte, fără zahăr.

Cât costă cafeaua?
Am mâncat toată supa.
Nu-mi place supa deloc.

Tai pâine cu cuţitul.

Tipuri de de texte A1

2.4. CONSTRUCŢIA ENUNŢULUI

Afirmativ

Interogativ

Radu citeşte o carte.

cu răspuns închis (da/
nu)

Radu citeşte o carte?

cu răspuns deschis
(unde, de unde, când,
de când, cum, cine, ce,
de ce)

Ce carte citeşte Radu?
De unde este Ana?

 Răspunsul afirmativ
 Răspunsul negativ

 Răspunsul confirmativ
 Răspunsul informativ

– Eşti din Cluj?
– Da, (sunt din Cluj.)
– Eşti din Cluj?
– Nu, (nu sunt din Cluj.)
– Nu eşti din Cluj?
– Ba da, (sunt din Cluj.)
– De unde eşti?
– (Sunt) din Cluj.

Negativ

Radu nu citeşte o carte.

Negativ (dublă negaţie)

Radu nu citeşte nimic.
Radu nu merge niciodată la bibliotecă.

Exclamativ

Ce zi frumoasă!

Imperativ plural

Citiţi textul, vă rog!
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A1 Realizarea coeziunii şi a coerenţei în textul vorbit/scris

2.5. REALIZAREA COEZIUNII ŞI A COERENŢEI ÎN TEXTUL VORBIT/SCRIS
Asociere
şi

Ei ascultă un dialog şi rezolvă un exerciţiu.

Opoziţie
dar

E cald, dar plouă.

Opţiune
sau

Vii cu noi sau stai acasă?

Corelare
şi ..., şi, nici ..., nici, sau ..., sau

Şi Ana, şi Andreea studiază medicina.

Cauză
că, pentru că

Nu am venit pentru că nu am avut timp.

Scop
să

Am venit să vorbesc cu tine.

Condiţie
dacă

Dacă vrei, putem lua prânzul împreună.

Relaţie/Referinţă
despre

Vorbim despre examene.
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A1
3. TIPURI DE TEXTE

A1 Tipuri de texte

3. Tipuri de texte
RECEPTAREA

MESAJULUI ORAL

 dialoguri informale scurte și simple (2
participanți)
 texte informative scurte și simple
(program TV, buletin meteo, promoții,
anunțuri în gară și aeroport, program
zilnic etc.)
 descrieri simple de persoane/locuri/
evenimente
 mesaje pe robotul telefonic

MESAJULUI SCRIS

 descrieri scurte și simple (informații
personale, locuințe, locuri, profesii etc.)
 texte informative scurte și simple
 scrisori personale scurte și simple
 mesaje scurte și simple
 anunțuri scurte și simple

PRODUCEREA

MESAJULUI ORAL
 monolog: descriere (pe temele specifice
nivelului)
 interacțiune: conversații simple
în legătură cu nevoile imediate
(cumpărături, restaurant, agenție de
turism, închirieri etc.)
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MESAJULUI SCRIS
 descriere (persoane, locuințe, locuri
etc.)
 narațiune (program zilnic, vacanțe, timp
liber)
 corespondență informală: mesaj, carte
poștală

A2

1. FUNCȚII COMUNICATIVE

A2 Funcții comunicative

FUNCȚII COMUNICATIVE
A. CONVENȚIILE SOCIALE

salutul
 a saluta la întâlnire
 a saluta la despărțire
adresarea
 a se adresa cuiva direct

 a se adresa cuiva la telefon
 a se adresa cuiva în
corespondență
• inițial
• final
inițierea/menținerea unei conversații
(expresii fixe)
prezentarea
 a se prezenta
 a prezenta pe cineva
 a răspunde la prezentare
urările
 a face urări
 a răspunde la urări
mulțumirile
 a mulțumi
 a răspunde la mulțumiri
scuzele
 a se scuza
 a accepta scuze
felicitările
 a felicita
 a răspunde la felicitări
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Servus, Maria!/Sărut-mâna!
Pe mâine!/La revedere!
Maria, ce mai faci?
Alo? Aici Maria. Cu Mihai, vă rog!
Dragii mei, ...
Vă îmbrățișez, ...
Cum ești?
Mulțumesc, așa și așa. Tu?
Mă cheamă Iulia.
El este Mihai.
Încântat (de cunoștință)./Îmi pare bine!
Drum bun!/Poftă bună!
Mulțumesc, la fel!
Mulțumesc mult!
Pentru puțin!
Îmi pare rău!/Scuzați-mă, vă rog!
Nu-i nimic!/Nicio problemă!
Felicitări!
Îți mulțumesc mult!

Funcții comunicative A2
B. SCHIMBUL DE INFORMAȚII
informațiile asupra unui fapt/
asupra unui act mental/asupra unor
capacități
Mergi direct acasă?/Îmi spuneți, vă rog, unde este
 a cere informații asupra unui
gara?
fapt
Sigur că da./Normal./Sigur că nu./ Probabil./
 a răspunde la cererea de
Nu sunt sigur./Nu contează.
informații asupra unui fapt
 a cere informații asupra unui
act mental
 a răspunde la cererea de
informații asupra unui act
mental

Înțelegi cum trebuie să faci?

Am înțeles./Mă gândesc la examen.

 a cere informații asupra unei
capacități/abilități
 a răspunde la cererea de
informații asupra unei
capacități/abilități
verificarea unei informații/a unui fapt
anunțarea unui fapt
identificarea
 a cere identificarea cuiva/a
ceva
 a numi și a identifica
pe cineva/ceva
justificarea
 a cere justificări

Poate citi/să citească în limba germană?/Știe să
repare calculatorul?/Conduce?
Poate să citească în multe limbi./Știe să repare
calculatorul.

considerarea unui fapt ca adevărat/
neadevărat
considerarea unui fapt ca sigur
considerarea unui fapt ca probabil/
improbabil
considerarea unui fapt ca posibil/
imposibil
considerarea unui fapt ca necesar/
nenecesar

E adevărat./Așa este!
Nu e adevărat.
Sunt sigur că nu vrea să vină.
Probabil (că) vine mai târziu.
Probabil că nu.

 a (se) justifica

Sigur ești student?
Vă anunț că mâine sunteți liberi.
Cum îl cheamă?/Cine este acest om?/Ce carte citește?
Se numește Dan./Acesta este soțul meu./Cartea se
numește „Bonsai”.
Nu înțeleg de ce ai întârziat./Te rog să explici!/ De
ce ai întârziat?
Pentru că/Fiindcă am pierdut autobuzul.

Poate că sosesc mâine./Nu e posibil./E imposibil.
Trebuie să plece.
Nu trebuie să aștepte.
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A2 Funcții comunicative
considerarea unui fapt ca ușor/dificil E ușor/Nu e dificil să faci o omletă.
E greu/dificil să înveți limba română.
formularea unor ipoteze de
Dacă o să fie frig, n-o să plec în excursie./Poate o să
eventualitate
plouă.
exemplificarea
Dimineața mănânc ceva ușor, de exemplu, pâine
prăjită cu gem.
C. EXPRIMAREA ATITUDINILOR, A STĂRILOR ȘI A SENTIMENTELOR

plăcerea/neplăcerea

Îmi place să beau vin./ Și mie!/ Mie nu!
Nu-mi place să citesc./Nu suport fumul de țigară!/
Nici mie!/ Mie da!
Ce urât!

surpriza
stările fiziologice

Ce?/Cum?/Serios?/Ce surpriză!
Ți-a fost foame de dimineață?
Nu, dar mi-a fost foarte sete.
Am nevoie de un pix.

nevoia
preferința

dorința
bucuria/regretul

interesul/dezinteresul
speranța
iubirea/ura

simpatia/antipatia

admirația
iritarea
durerea
nerăbdarea
opinia
 a solicita opinia
 a exprima opinia
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Îmi place mai mult să stau acasă decât să mă plimb.
Vreau să merg acasă./Am chef să dansez.
Îmi pare bine!
Îmi pare rău!/Ce păcat!
Ce interesant!/Mă plictisesc./Nu este important! Nu
contează!
Sper că vei lua notă mare la examen.
Te iubesc!/Sunt îndrăgostit de Ada.
Urăsc țigările.
Mihai e simpatic./Îmi place Mihai.
Nu-mi place Alex.
O admir pe mama.
Sunt nervos./Mă enervează muzica aceasta!
Mă doare capul./Mă dor picioarele.
Gata?/Nu am răbdare!
Ce crezi despre filmul acesta?
Cred că este un film foarte bun./În opinia mea, este
un film foarte bun.

Funcții comunicative A2
D. INFLUENȚAREA ACȚIUNILOR
rugămintea
 a formula o rugăminte
 a accepta o solicitare
 a refuza o solicitare

ajutorul
 a solicita ajutorul
 a oferi ajutorul

instrucțiunile
 a cere instrucțiuni
 a da instrucțiuni
ordinul

obligația/interdicția

permisiunea
 a cere permisiunea
 a acorda permisiunea
 a refuza permisiunea
avertismentul
promisiunea
îndemnul
încurajarea

sugestia/sfatul
 a cere un sfat/o sugestie
 a oferi un sfat/o sugestie
 a accepta un sfat/o sugestie
 a refuza un sfat/o sugestie

hotărârea/nehotărârea

invitația
 a face o invitație
 a accepta o invitație
 a refuza o invitație

Poți să o anunți tu pe Maria de concert, te rog?
Desigur!
Nu pot, îmi pare rău! Sunt foarte ocupat!
Ajutor!/Te rog să mă ajuți./Am nevoie de ajutor!
Pot să ajut?
Cum se folosește acest aparat?
Porniți aparatul!
Nu fumați aici!/Vă rog să închideți ușa!
Trebuie să respectați regulile noastre.
Nu e permis să fumați aici!/Fumatul e strict interzis!
Pot fuma?
Sigur că da!/Fumatul e permis aici.
Îmi pare rău, nu se poate!/E interzis să fumați aici!
Aveți grijă!/Atenție, ceaiul e fierbinte!
Promit că vin./O să vin.
Hai!
Fiți/Stați liniștiți!
Ce să fac?/Unde să merg?/ Am nevoie de un sfat!
De ce nu mergi la mare?/Poți să mergi cu vaporul./
Încercați să vă relaxați./E bine să te pregătești
înainte de examen.
De acord!/E o idee bună!/Să mergem!
Nu cred că e o idee bună.
Am hotărât să vin cu voi.
Poate (că) vin./Nu știu ce să fac./Depinde.
Vrei să vii cu mine la teatru?
Vin cu plăcere.
Îmi pare rău, dar nu pot să vin./Din păcate, nu pot veni.
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A2 Funcții comunicative
oferta
 a face o ofertă

 a accepta o ofertă
 a refuza o ofertă

Poftim!/Poftiți!/Vă rog să luați o bucată de
prăjitură!/Aveți chef de o prăjitură?
Sigur, mulțumesc!
Nu, mulțumesc./Din păcate, nu pot.

E. ACTE REPARATORII
semnalarea neînțelegerii mesajului (Îmi pare rău, dar) nu înțeleg./Ce ați spus?
solicitarea repetării unui cuvânt/a
Puteți să repetați, vă rog?
unui enunț
solicitarea confirmării înțelegerii
Înțelegi? /Ai înțeles?
solicitarea clarificării
Nu știu ce înseamnă „cort”.
solicitarea repetării pe litere
Cum se scrie „apartament”!
precizarea pronunțării/scrierii
„Noștri” se scrie cu un „i”.
semnalarea unor cuvinte/expresii
Nu știu ce înseamnă asta.
necunoscute
aproximarea
Este ceva ca un avion.
autocorectarea
... nu e bine...
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A2
2. CONSTRUCȚIA COMUNICĂRII
a cumpăra

el

la

piață
mere

a merge

roșii

A2 Construcția comunicării
1. SUBSTANTIVUL

2. 1. CLASE GRAMATICALE

caz
genitiv, dativ (substantive comune)
număr
forme neregulate: nurori, mâini

Urechile elefantului sunt mari.
Gâtul girafei este lung.
Tatăl meu are două nurori.
Nu am doar o mână, am două mâini.

substantive defective de plural: aur,
argint, sânge, odihnă, curaj

Am primit un inel de aur.
Am nevoie de odihnă.

nedefinit/definit
nominativ, acuzativ (cu substantive
defective de plural și cu substantive
invariabile)

Girafa bea niște lapte.
Girafa bea tot laptele.
Îi plac și untul, și mierea.
Elefantul poartă niște ochelari foarte mari.

definit
genitiv, dativ (singular, plural)

Girafa îi telefonează elefantului.
Elefantul îi telefonează girafei.
Girafele le telefonează elefanților.
Elefanții le telefonează girafelor.

2. ARTICOLUL

nedefinit
genitiv, dativ (singular, plural)

Girafa îi telefonează unui elefant.
Girafa îi telefonează unei prietene.
Girafa le telefonează unor prieteni/prietene.

3. ADJECTIVUL
calificativ cu trei forme, cu două
Elefantul este portocaliu.
forme, invariabil: portocaliu, mare, roz Elefantul este mare.
Elefantul nu este roz, este gri.
comparaţia adjectivului
comparativul de egalitate
comparativul de inferioritate
superlativul relativ
superlativul absolut

Girafa este la fel de înaltă ca (şi) elefantul.
Girafa este mai puțin înaltă decât copacii.
Girafa este cea mai înaltă (dintre toate).
Girafa este extraordinar de înaltă.

pronominal posesiv (genitiv, dativ): Îmi place cartea prietenului meu.
meu, tău, său, nostru, vostru, săi...
Le trimit prietenilor mei o scrisoare.
pronominal demonstrativ
(nominativ, acuzativ):
de apropiere
acest, această, acești, aceste
acesta, aceasta, aceștia, acestea
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Îmi place acest elefant.
Îmi place această girafă.
Îmi plac elefanții aceștia.
Îmi plac girafele acestea.

Construcția comunicării A2
de depărtare
acel, acea, acei, acele,
acela, aceea, aceia, acelea

Îmi place acel elefant.
Îmi place acea girafă.
Îmi plac elefanții aceia.
Îmi plac girafele acelea.

pronominal negativ (nominativ,
acuzativ)
niciun, nicio

În sală nu este nicio girafă.
În sală nu este niciun elefant.

pronominal relativ (nominativ):
care, ce, cât

Nu știu care elefant a plecat.
Nu știu ce carte a citit.
Nu știu cât timp s-a plimbat.

pronominal interogativ
(nominativ)
care?, ce?, cât?

Care elefant îți place mai mult?
Ce carte preferi?
Cât timp te plimbi?

4. PRONUMELE
personal
cazul acuzativ
mă, te, îl, o, ne, vă, îi, le, m-, te-, l-,
-l, -o, ne-, v-, i-, -i, le- (cu verbe la
indicativ prezent, perfect compus,
viitor literar și viitor popular,
conjunctiv prezent)

cazul dativ
îmi, îţi, îi, ne, vă, le, mi-,-mi, ţi-, -ți, i-,-i,
ne-, v-, le-, mie, ție, lui, ei, nouă, vouă,
lor (cu verbe la indicativ prezent,
perfect compus, viitor literar și viitor
popular, conjunctiv prezent)
de politețe
cazul acuzativ: dumneavoastră

reflexiv, acuzativ (cu verbe la
indicativ prezent, perfect compus,
viitor literar/popular și la conjunctiv
prezent)
demonstrativ (nominativ, acuzativ)
de apropiere
acesta, aceasta, aceștia, acestea

Girafa îl așteaptă pe elefant în parc.
Elefantul o așteaptă pe girafă în parc.
Girafa l-a așteptat pe elefant în parc.
Elefantul a așteptat-o pe girafă în parc.
Girafa îl va aștepta pe elefant în parc.
Girafa o să-l aștepte pe elefant în parc.
Girafa vrea să-l aștepte pe elefant în parc.
Elefantul îi trimite girafei un sms.
Girafa îi trimite elefantului un sms.
Elefantul i-a trimis girafei un sms.
Elefantul îi va trimite girafei un sms.
Elefantul o să-i trimită girafei un sms.
Elefantul vrea să-i trimită girafei un sms.
Pe dumneavoastră nu vă cunosc.
Elefantul se plimbă prin parc.
Elefantul s-a plimbat prin parc.
Elefantul se va plimba prin parc.
Elefantul o să se plimbe prin parc.
Elefantul vrea să se plimbe prin parc.
Acesta le-a scris prietenilor un sms.
Acela i-a așteptat pe prietenii lui în parc.
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A2 Construcția comunicării
de depărtare
acela, aceea, aceia, acelea

interogativ (acuzativ, dativ)
pe cine?, cui?

5. VERBUL
diateza reflexivă (prezent, perfect
compus, viitor literar și viitor
popular, forma cu „o să”)

Aceia sunt prietenii mei.
Acelea sunt prietenele mele.
Pe cine a așteptat elefantul în parc?
Cui i-a trimis elefantul un sms?
Elefantul se plimbă prin parc.
Elefantul s-a plimbat prin parc.
Elefantul se va plimba prin parc.
Elefantul o să se plimbe prin parc.

conjunctiv prezent, persoana a III-a

Elefantul vrea să se plimbe prin parc.

a-i plăcea - indicativ (perfect
compus, viitor literar/popular) și
conjunctiv

Elefantului i-au plăcut bananele.
Elefantului îi vor plăcea bananele.
Elefantului o să-i placă plimbarea.
Elefantul speră să-i placă plimbarea.

viitorul popular, persoana a III-a

Elefantul o să se plimbe prin parc

verbe cu dativul (a-i fi foame, sete,
somn, rău etc.), indicativ (perfect
compus, viitor literar/popular) și
conjunctiv

Elefantului i-a fost somn.
Elefantului îi va fi somn.
Elefantului o să-i fie somn.
Elefantul vrea să-i fie bine.

6. ADVERBE ȘI LOCUȚIUNI
ADVERBIALE
de loc
înainte, înapoi, afară etc.

de timp
atunci, devreme, târziu, alaltăieri,
poimâine, săptămânal, lunar, lunea,
marțea, mai întâi, după aceea,
adesea, rareori etc.
de mod
destul, atât, cam, ba da, sigur, poate,
așa și așa, împreună, aproximativ,
doar, mai... decât, la fel ca, prea,
complet, de asemenea etc.
relative
unde, când, cum, cât
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Trei elefanți sunt afară, în parc.
Elefanții se trezesc târziu.
Girafa se plimbă săptămânal prin parc.
După aceea, mănâncă ceva bun.

Elefantul n-a dormit destul.
Elefantul și girafa se plimbă împreună.
Ieri, în parc a fost numai girafa.
Azi, girafa nu este prea elegantă.
Nu știu când pleci.
Nu știu unde pleci.
Nu știu cum îl cheamă.
Nu știu cât stă în oraș.

Construcția comunicării A2
7. NUMERALUL
ordinal
primul, al doilea etc.

adverbial
o dată, de două ori, de trei ori etc.

La atletism, elefantul a fost al doilea.
Azi, elefantul a alergat de două ori.

8. PREPOZIȚII ȘI LOCUȚIUNI
PREPOZIȚIONALE
loc
prin, spre, deasupra, în fața, în
spatele, în centrul, în mijlocul, în
jurul, în stânga, în dreapta etc.
timp
înainte de, în timpul, peste, pe la, în
urmă cu... ore/zile/luni /ani etc.
cauză
din cauza
excepţie
cu excepția

Elefantul merge spre centru.
Elefantul stă în fața cinematografului.
Girafa se plimbă în spatele elefantului.
În timpul spectacolului a fost liniște.
Îți trimit un mesaj peste trei zile.
Voi ajunge la tine pe la trei.
A venit la Cluj în urmă cu șase zile.
Zborul s-a anulat din cauza vremii.
Au venit toate animalele, cu excepția girafei.

9. CONJUNCȚII ȘI LOCUȚIUNI
CONJUNCȚIONALE
coordonatoare
adversative
iar, însă
disjunctive
ori, sau..., sau, ori..., ori
concluzive
deci

Elefantului îi plac bananele, iar girafei portocalele.
				

subordonatoare
de timp
după ce

După ce se trezeşte, poţi să-l întrebi.

cauzale
din cauză că

A întârziat, din cauză că a dormit prea mult.

de scop
(ca) să

L-am ajutat ca să ia notă mare la examen.
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A2 Elemente lexicale

Viața cotidiană

2. 2. ELEMENTE LEXICALE

Vacanțe și timp liber

Sfere lexicale

Teme

Profesii

Cumpărături

Casa și familia

Mediul natural

Vreme

furtună, ceață, ploaie, ger, înnorat, a tuna, a fulgera

Caracteristici personale

Trăsături fizice: șaten, roșcat, cărunt, căprui, mustață,
barbă
Trăsături de personalitate: prietenos, onest, cinstit,
generos, sensibil
Aspect general: modern, la modă, demodat

Informații personale

Familie: socru, soacră, noră, ginere
Acte de identitate: carnet de student, permis de conducere

Educație

liceu, elev, examen oral/scris

Părțile corpului, igienă
personală, sănătate

Părțile corpului: deget, genunchi, braț, față, spate, piept
Organe interne: inimă, stomac
Igienă personală: pieptene, perie de păr, șervețel
Boli, probleme de sănătate: a-l durea capul/dinții, a răci,
durere de cap, gripă
Tratament: injecție, pastilă, plasture

Profesii și sfera
profesională

Îmbrăcăminte/
încălțăminte/
accesorii

Culori

Dimensiuni și forme
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Profesii: avocat, politician, ziarist, regizor, funcționar,
muncitor, pompier, bucătar, barman, recepționer, poștaș,
învățător, bibliotecar
Sfera profesională: loc de muncă, serviciu, companie, firmă,
șef, salariu, concediu, a angaja, a munci

Haine: palton, jachetă, sacou, costum, șosete, ciorapi,
pantaloni scurți
Încălțăminte: bocanci, șlapi, papuci de casă, adidași, teniși
Accesorii: portmoneu, pălărie, eșarfă, curea, cercei, brățară

roșu, verde, portocaliu, gri, bej, crem, mov, roz, maro
Dimensiuni: mare, mic, gros, subțire, lung, scurt
Forme: rotund, pătrat

Elemente lexicale A2
Locuința

Mâncare și băutură

Activități zilnice

Sporturi și activități pentru
timpul liber
Vacanțe
Transport

Natură

Casa și curtea: vilă, balcon, terasă
Camere: sufragerie, living
Obiecte de mobilier: fotoliu, raft, noptieră, oglindă
Electrocasnice: cuptor, aspirator
Activități domestice: a șterge praful, a aspira
Veselă și tacâmuri: tavă, ceașcă, tigaie

Feluri de mâncare: ciorbă, piure de cartofi, sos, mămăligă
Condimente: oțet
Cereale și produse de panificație: corn, baghetă, croasant,
ștrudel, pateu, porumb, macaroane, spaghete
Lactate: smântână, caș, brânză topită
Legume: fasole, mazăre, vinete, salată verde, varză, ciuperci,
usturoi
Fructe: căpșuni, cireșe, caise, piersici, pepene, strugure
Carne: miel, curcan
Dulciuri: tort, frișcă, cremă, plăcintă, budincă, clătite,
cozonac, dulceață
Băuturi: limonadă, vin roșu, vin alb, coniac, votcă
Cantități, ambalaje, recipiente: felie, bucată, pungă, cutie
a se încălța, a se descălța, a se șterge

Sporturi: golf, aerobic, gimnastică, box
Sport (persoane, obiecte și locuri): echipă, rachetă, coș,
medalie, stadion
Activități pentru timpul liber: a pescui, a călări, a ieși în
oraș, a face cumpărături, a face plajă

Destinații de vacanță: insulă, litoral, stațiune, grădină
zoologică, grădină botanică
Obiective turistice: monument, statuie
Cazare: pensiune, cort, hostel, cazare, recepție, rezervare

Mijloace de transport: tramvai, troleibuz, microbuz,
motocicletă, elicopter
Locuri: trecere de pietoni, drum, intersecție, trotuar, port,
vagon, compartiment
Obiecte: semn de circulație, semafor, abonament

Animale: oaie, capră, iepure, lup, vulpe, tigru
Plante: pomi fructiferi (măr, păr, piersic), flori (trandafir,
lalea), copaci (brad)
Relief și formațiuni naturale: deal, câmpie, fluviu, râu
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A2 Elemente lexicale
Oraș

Presă, mijloace de
informare

Ocazii speciale și sărbători
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Magazin: card, coș, bon, rest, plasă
Piață: proaspăt
Restaurant: vegetarian, vegan, a gusta, a recomanda, a servi
Club: a petrece, a se distra
Muzeu: expoziție, a admira
Teatru/operă: concert, rând, loc, spectator, scenă
Cinema: ecran, comedie, film de acțiune, dramă, a filma
Hotel: cartelă de acces, lift
Spital: clinică, pacient, a consulta
Bancă: bancomat, card
Poștă: vedere, timbru, pachet
Poliție: amendă, a aresta
Școală: cretă, burete, a preda
Bibliotecă: raft, sală de lectură
Agenție imobiliară: chirie, contract, a închiria
documentar, emisiune de știri, articol, interviu

invitație, felicitare, petrecere, sărbătoare, zi de naștere,
cadou, musafir, Crăciun, Paști, revelion, a invita, a felicita, a
oferi, a primi

Exprimarea circumstanțelor A2

Timp

2.3. EXPRIMAREA CIRCUMSTANȚELOR

situare în timp
atunci, alaltăieri, poimâine, la
timp, devreme, târziu
anterioritate
înainte de, cu două zile în urmă

El vine întotdeauna la serviciu la timp.
E târziu. Trebuie să plec.
Înainte de prânz lucrez la bibliotecă.
Am ajuns în țară cu două zile în urmă.

simultaneitate
în timpul

Am primit un telefon important în timpul cursului.

posterioritate
după ce, după aceea, peste

După ce termin cursurile, merg la cantină şi mănânc ceva.

frecvență/iterație
săptămânal, lunar, anual, lunea, Merg la cumpărături săptămânal.
dimineața, din nou, încă o dată Ana aleargă în parc dimineața.
durată
timp de

Am stat acolo timp de o oră.

Loc
până unde, în stânga, în dreapta, Librăria este în dreapta muzeului.
în centrul, în mijlocul, în faţa, în Trec prin piaţă şi cumpăr nişte mere.
spatele, în jurul, deasupra, prin, Merg spre casă după ce termin cursurile.
spre, înainte, înapoi
Mod
mai... decât/ca, cel mai, la fel
ca, tot aşa de, așa și așa, prea,
sigur, doar
Cantitate
atât, total, complet, un pic (de),
destul

El este prietenul meu cel mai bun.
Ana e tot așa de înaltă ca Raul.
Am făcut un pic de supă.
Am mâncat destul, mulţumesc!

Excepţia
cu excepţia

Au venit toţi, cu excepţia lui Mihai.

Aproximarea
cam, aproximativ, pe la

Mai aștept cam cinci minute.
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A2 Construcția enunțului

Afirmativ
Interogativ
relativ
Imperativ
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2.4. CONSTRUCŢIA ENUNŢULUI
Relativ

Care + verb

Ce + substantiv + verb

singular

Acesta este un oraş care îmi place.
Acesta este hotelul unde am dormit.

Care este culoarea ta preferată?
Ce culoare preferi?
Citește textul, te rog!

exprimat prin conjunctiv Să așteptați aici!
Să aduci cărțile înapoi mâine!

Realizarea coeziunii şi a coerenţei în textul vorbit/scris A2

2.5. REALIZAREA COEZIUNII ŞI A COERENŢEI ÎN TEXTUL VORBIT/SCRIS
Asociere
de asemenea

Turiştii au făcut o excursie. De asemenea, ei au
vizitat un muzeu.

Opoziţie
însă, iar, ci

Maria vrea să mergă la munte, iar Carmen la
mare.

Opţiune
ori

Mergem ori mai rămânem?

Corelare
ori ..., ori

Ori gătim ceva, ori mâncăm în oraş.

Cauză
din cauza, din cauză că

Am comandat cafea din cauză că mi-e somn.
Nu am auzit din cauza zgomotului.

Scop
ca să

Te-am sunat ca să îţi mulţumesc.

Concluzie
deci

Nu am avut destui bani, deci nu am putut cumpăra
apartamentul.
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A2
3. TIPURI DE TEXTE

A2 Tipuri de texte

3. Tipuri de texte
RECEPTAREA

MESAJULUI ORAL

MESAJULUI SCRIS

 dialoguri informale simple
 texte informative și publicitare scurte
și simple (promoții, evenimente,
recomandări, indicații)
 descrieri simple de persoane/locuri/
evenimente
 texte narative scurte și simple
 anunțuri scurte și simple
 mesaje pe robotul telefonic

 descrieri scurte și simple (persoane,
evenimente)
 texte publicitare simple
 texte informative simple
 scrisori personale simple
 mesaje personale sau oficiale scurte și
simple
 anunțuri scurte și simple

PRODUCEREA

MESAJULUI ORAL
 monolog: descriere, comparație,
exprimarea opiniei (pe temele specifice
nivelului)
 interacțiune: tranzacții și funcții sociale
simple (la locul de muncă, la magazin,
la agenția imobiliară, la restaurant, la
agenția de voiaj, la doctor etc.)
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MESAJULUI SCRIS
 corespondență informală: e-mail/
scrisoare personală (recomandări,
sfaturi)
 descriere (locuință, oraș, țară, zonă)
 narațiune (călătorii, evenimente,
planuri)

B1

Funcții comunicative A1
B1

1. FUNCȚII COMUNICATIVE
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A1
B1 Funcții comunicative

1. FUNCȚII COMUNICATIVE
A. CONVENȚIILE SOCIALE

salutul
 a saluta la întâlnire
 a saluta la despărțire
 a transmite salutări
adresarea
 a se adresa cuiva direct

 a se adresa cuiva la telefon

 a se adresa cuiva în
corespondență
• inițial
• final
inițierea/menținerea unei
conversații (expresii fixe)
prezentarea
 a se prezenta
 a prezenta pe cineva

urările
 a face urări
 a răspunde la urări
mulțumirile
 a mulțumi
 a răspunde la mulțumiri
scuzele
 a se scuza
 a accepta scuze
felicitările
 a felicita
 a răspunde la felicitări
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Sărut-mâna, doamna Popescu!
Pe curând!
Salută-l și pe fratele tău!
Nu știi unde este Maria?/Bună ziua, vă deranjez?
Alo? Aici Maria. Pot să vorbesc cu Mihai, vă rog?
Draga mea prietenă, ...
Te îmbrățișez cu drag, .../Cu cele mai bune gânduri, ...
Sunteți bine?/Mă bucur să vă (re)văd!
Mă numesc Iulia.
Vă cunoașteți? El este Mihai.
Încântat de cunoștință!/Îmi pare bine!
Baftă!/Casă de piatră!
Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumesc mult pentru ajutor!
Cu multă plăcere!/N-aveți pentru ce.
Îmi cer scuze!
Nu-i nimic!/Nu face nimic!
Te felicit!/Ai lucrat extraordinar!
Vă mulțumesc foarte mult!

Funcții comunicative A1
B1
B. SCHIMBUL DE INFORMAȚII
informațiile asupra unui fapt/
asupra unui act mental/asupra unor
capacități
Îmi dai numărul tău de telefon?/Puteți să mă
 a cere informații asupra unui
ajutați?/Spuneți-mi, vă rog, unde e gara./Când ne
fapt
întâlnim la o cafea, mâine sau poimâine?
 a răspunde la cererea de
informații asupra unui fapt
 a cere informații asupra unui
act mental

Bineînțeles./Probabil./Poate (că da)./Nu sunt
sigur./N-am idee!/Nu contează./Atât mâine, cât și
poimâine.
La ce te gândești?/Ai uitat să cumperi lapte?

 a răspunde la cererea de
informații asupra unui act
mental

Mă gândesc la examen./Nu-mi amintesc cuvântul./
Am uitat să cumpăr lapte.

 a răspunde la cererea de
informații asupra unei
capacități/abilități
verificarea unei informații/a unui fapt
anunțarea unui fapt
identificarea
 a cere identificarea cuiva/a
ceva
 a numi și a identifica
pe cineva/ceva

Este bun la matematică./Se pricepe la matematică.

 a cere informații asupra unei
capacități/abilități

explicațiile
 a cere explicații
 a da explicații

considerarea unui fapt ca adevărat/
neadevărat
considerarea unui fapt ca sigur
considerarea unui fapt ca aparent
considerarea unui fapt ca probabil/
improbabil

Știe să repare mașina?/Se pricepe să repare
mașina?

E adevărat că ești student?/Sigur ești student?
Ai aflat/auzit de accident?/Știai că s-au căsătorit?
Știți cine este acest domn?/Știți ce citește acea
femeie?
Acel om este soțul meu./Acela este șeful meu./
Cartea pe care o citește femeia se numește „Război
și pace”.
Explică-mi de ce ai venit așa de târziu.
Vă explic imediat./Din cauză că am pierdut
autobuzul./Din cauza traficului.
E adevărat (că Maria nu vine cu noi)./Așa este!
Nu e adevărat (că Maria vine cu noi)./Nu-i așa!
Bineînțeles că vine.
Parcă ești un copil.
Probabil (că) o să mă sune mai târziu.
Probabil că nu o să mă sune.
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A1
B1 Funcții comunicative
considerarea unui fapt ca posibil/
imposibil

considerarea unui fapt ca necesar/
nenecesar

E posibil să ajung acolo la timp.
Problema aceasta nu se poate rezolva.
E necesar să citești această carte.
Nu e necesar să mă aștepți.

considerarea unui fapt ca ușor/dificil Mi-e greu să rezolv această problemă.
formularea unor ipoteze de
În caz că plouă, nu mergem la plimbare.
eventualitate
exemplificarea
Am citit mai multe poezii de Eminescu, cum sunt
„Luceafărul”, „Floare-albastră” și „Înger și demon”./
Orașe ca acestea atrag o mulțime de turiști anual.
C. EXPRIMAREA ATITUDINILOR, A STĂRILOR ȘI A SENTIMENTELOR
plăcerea/neplăcerea
Mor după înghețata de ciocolată!/Ce peisaj minunat!
Nu suport berea neagră.
surpriza
Nu pot să cred!/Incredibil!/Sunt surprins!/Serios?
N-am știut!
stările fiziologice
Ți-ar fi fost teamă dacă ai fi fost în locul ei?/Mor de
foame!/Mor de somn!
nevoia
Îmi trebuie un pix.
preferința
Optez întotdeauna pentru mare./E preferabil să nu
vină cu noi.
dorința
Am chef să dansez./Am poftă să citesc./Aș vrea să
mă plimb!
bucuria și mulțumirea/regretul și
Mă bucur că ai venit!/Din fericire, și Matei poate să
nemulțumirea
vină cu noi.
Regret./Ce păcat!/Din nefericire, nu pot să vin cu
voi./Sunt trist/nemulțumit că nu am câștigat!
interesul/dezinteresul
Sunt interesat de istorie./Ce interesant!
Nu mă pasionează muzica./Ce plictisitor!
iubirea/ura
M-am îndrăgostit de Mihai.
Urăsc minciuna./Îl urăsc pe vecinul meu.
simpatia/antipatia
Îmi place de Mihai./O simpatizez pe Oana.
Nu îl suport pe vecinul tău!
admirația
E minunată pictura asta!
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Funcții comunicative A1
B1
mândria

încrederea/neîncrederea
compasiunea
iritarea

vinovăția/nevinovăția
nerăbdarea
opinia
 a solicita opinia

 a exprima opinia

Sunt mândru de tine!
Am încredere în tine.
Nu cred în proiectul acesta./N-am deloc încredere în el.
Mi-e milă de el!/Îmi pare rău pentru el.
Sunt iritat de zgomotul de afară./Mă irită aceste
discuții inutile./Mă deranjează fumul de țigară.
Eu sunt vinovat./E vina ta!
Nu e vina mea!
Nu mai am răbdare cu copiii!/Abia aștept!
Ce părere ai despre filmul de ieri?/Care este opinia ta?
După părerea mea, este un film foarte prost./Din
punctul meu de vedere, aceasta nu e cea mai bună
soluție.

D. INFLUENȚAREA ACȚIUNILOR
rugămintea
 a formula o rugăminte
Adu ochelarii mei de pe masă, te rog!/Ați putea să
închideți geamul, vă rog?
Cu mare plăcere!
Regret, dar nu pot să fac asta.
 a accepta o solicitare
 a refuza o solicitare
intenția/lipsa intenției
Aș dori să lucrez într-o companie mai mare./Mă
gândesc să refuz oferta.
ajutorul
 a solicita ajutorul
Puteți să mă ajutați la bagaj?/Ajută-mă, te rog!
 a oferi ajutorul
Pot să vă ajut?/Vă ajut eu!
instrucțiunile/indicațiile
 a cere instrucțiuni
 a da instrucțiuni
ordinul

obligația/interdicția

Cum trebuie folosit aparatul?
Apasă pe buton!

Fumează în altă parte!/Trezește-l pe Mihai imediat!
E obligatoriu să veniți la școală.
Intrarea nu e permisă decât angajaților!
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A1
B1 Funcții comunicative
permisiunea
 a cere permisiunea
 a acorda permisiunea
 a refuza permisiunea
avertismentul
amenințarea
promisiunea
îndemnul

încurajarea
sugestia/sfatul
 a cere un sfat/o sugestie
 a oferi un sfat/o sugestie
 a accepta un sfat/o sugestie
 a refuza un sfat/o sugestie
hotărârea/nehotărârea

invitația

 a face o invitație

 a accepta o invitație
 a refuza o invitație

oferta
 a face o ofertă

 a accepta o ofertă
 a refuza o ofertă

Se poate intra?
Bineînțeles!
Îmi pare rău, nu se poate./E interzis să intrați aici!/
Nu intra!
Aveți grijă să nu vă tăiați!/ Dacă nu ești atent, o să cazi!
Ai grijă/Fii atent cum vorbești cu mine!
O să vin, promit!/Fii sigur că o să vin!/Cu siguranță
o să vin!
Trebuie să încerci!/De ce nu continui?/Continuă!
Liniștește-te!/Totul va fi bine!
Dă-mi o idee!/Dacă ai fi în locul meu, ce ai face?
De ce nu mergi la mare?/Relaxează-te!/Ar fi bine să
te pregătești înainte de examen./Dacă aș fi în locul
tău, aș suna la poliție./Ce zici de o plimbare?
De acord!/E o idee excelentă!/Hai să mergem!
În niciun caz!/Mi se pare o idee foarte proastă!
Am decis să vin cu voi.
Nu m-am hotărât încă.
Vă rog să veniți la mine, la cină./Sunteți invitați la
cină./Mi-ar plăcea dacă ați veni cu mine la film.
Vin cu mare plăcere/cu drag.
Regret, dar nu pot să vin./Aș veni cu plăcere, dar am
deja alt program.
Trebuie să gustați această prăjitură!/Nu doriți să
luați o bucățică de prăjitură?
Cu plăcere, mulțumesc!/Ba da, mulțumesc!
Îmi pare rău, dar trebuie să vă refuz.

E. ACTE REPARATORII
semnalarea neînțelegerii mesajului Cred că n-am înțeles bine.
solicitarea repetării unui cuvânt/a
Scuze, nu am fost atent./Spune încă o dată, te rog!
unui enunț
repetarea unui cuvânt/a unui enunț Am zis că nu am vorbit cu el.
solicitarea confirmării înțelegerii
Ai spus că vrei să pleci?
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Funcții comunicative A1
B1
solicitarea clarificării
solicitarea repetării pe litere
semnalarea unor cuvinte/expresii
necunoscute
aproximarea
autocorectarea

Te rog să-mi explici ce înseamnă „extraterestru”./Ce
vrei să spui (cu asta)?/Cum se spune „chimney” în
limba română?/Nu-mi amintesc cuvântul...
Spune-mi pe litere!
Nu știu acest cuvânt./În engleză se spune „highway”.
E un fel de revistă.
...adică.../De fapt, am vrut să spun că este scump
pentru mine.
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B1
2. CONSTRUCȚIA COMUNICĂRII
a cumpăra

el

la

piață
mere

a merge

roșii

B1 Construcția comunicării
1. SUBSTANTIVUL

2. 1. CLASE GRAMATICALE

cazul vocativ
bunico, domnule, domnilor etc.

2. ARTICOLUL
posesiv-genitival
al, a, ai, ale (doar în întrebări și în
prezența verbului „a fi”)
demonstrativ
(nominativ, acuzativ):
cel, cea, cei, cele

3. ADJECTIVUL
comparația adjectivelor
superlativ absolut: extraordinar
de…, grozav de..., extrem de...

Bunico, ce faci aici?
Bună-ziua, domnule Popescu!
Al cui este dicționarul?
Dicționarul este al elefantului.
Cartea este a elefantului.
Ochelarii sunt ai elefantului.
Dicționarele sunt ale elefantului.
Am doi prieteni buni: cel din Franța este blond, cel
din Spania este brunet.

Elefantul este grozav de mare.
Câinele este extrem de inteligent.

adjective fără grade de comparație:
superior, perfect etc.

Au o relație perfectă.

pronominal nehotărât (nominativ,
acuzativ): alt, altă, alți, alte

Un elefant este gri, alt elefant este maro.
O girafă este albă, altă girafă este maro.
Acolo sunt alți elefanți decât aici.
Unele girafe sunt fericite, alte girafe sunt triste.

pronominal nehotărât
(forme compuse, nominativ,
acuzativ): orice, oricare

Orice animal se plimbă cu plăcere prin parc.
Oricare animal se plimbă cu plăcere prin parc.

pronominal interogativ (acuzativ): Pe care elefant l-ai văzut în parc?
pe care, cu care, la care etc.
Cu care girafă s-a plimbat ieri?

pronominal relativ (acuzativ): pe
Nu știu pe care elefant l-am văzut ieri.
care, cu care, la care, despre care etc. Nu știu cu care elefant te-ai plimbat.
Nu înțeleg despre care elefant ai vorbit.
pronominal demonstrativ
(nominativ, acuzativ): ăsta, asta,
ăștia, astea
pronominal de identitate
(nominativ, acuzativ)
același, aceeași, aceiași, aceleași
participial: pictat, făcut
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Girafa asta e tare frumoasă!
Nu-mi plac pantofii ăștia.
Elefantul și girafa se plimbă prin același parc.
Elefantul și girafa au aceleași gusturi.
Tabloul pictat de elefant este genial.
Poza făcută de girafă a fost premiată.

Construcția comunicării B1
4. PRONUMELE
personal
cazul acuzativ, formele scurte: mă,
te, îl, o, ne, vă, îi, le, m-, -mă, te-, -te,
l-, -l, -o, ne-, -ne, v-, -vă, i-, -i, le-, -le
(cu verbe la imperfect, imperativ,
condițional și gerunziu)

cazul dativ
îmi, îţi, îi, ne, vă, le, mi-, -mi, ţi-, -ți, i-,
-i, ne-, -ne, v-, -vă, le-, -le (cu verbe la
imperfect, imperativ, condițional și
gerunziu)

Girafa îl aștepta pe elefant în parc.
Elefantul o aștepta pe girafă în parc.
Așteaptă-mă, i-a spus elefantul girafei!
Dacă ar avea timp, l-ar aștepta pe elefant în parc.
Așteptând-o pe girafă, elefantul cânta.

Elefantul îi trimitea girafei sms-uri.
Trimite-mi un sms, te rog! i-a scris girafa
elefantului.
Girafa i-ar trimite elefantului un sms.
Trimițându-i sms-uri girafei, elefantul cânta.

de politețe (genitiv, dativ):
dumneavoastră

Vă trimit și dumneavoastră un exemplar.

reflexiv-acuzativ
mă, te, se, ne, vă, se, -mă, m-, -te, t-,
-se, s-, -ne, ne-, -vă, v-, -se, s(cu verbe la imperfect, imperativ,
condițional și gerunziu)

Elefantul se plimba prin parc.
Plimbă-te cu mine, te rog, prin parc!
Girafa s-ar plimba cu elefantul prin parc.
Plimbându-se prin parc, elefantul cânta.

reflexiv-dativ
îmi, îți, își, ne, vă, își, mi-, -mi, ţi-, -ți,
și-, -și, ne-, -ne, v-, -vă, și-, -și, cu verbe
la indicativ (cu verbe la prezent,
perfect compus, imperfect, viitor,
conjunctiv, imperativ, condițional și
gerunziu)

Elefantul își amintește cu plăcere de copilărie.
Elefantul și-a amintit cu plăcere de copilărie.
Elefantul își amintea cu plăcere de copilărie.
Elefantul o să-și amintească cu plăcere de copilărie.
Elefantul vrea să-și amintească cu plăcere de
copilărie.
Amintește-ți de copilărie!
Dacă nu îi arătam pozele, nu și-ar fi amintit.
Amintindu-și de copilărie, elefantul zâmbea.

posesiv: al meu, al tău, al său, al
nostru etc.

Al meu e mai frumos decât al tău.

nehotărât (forme compuse,
nominativ, acuzativ): cineva,
altcineva, altceva, oricine, orice,
oricare

M-a rugat cineva să vă ajut.
Mie mi-a spus complet altceva.
Oricine dorește cu adevărat, poate să reușească.

negativ: niciunul, niciuna

N-a venit niciunul dintre ei la petrecere.

relativ (acuzativ): pe cine, pe ce,
despre cine, despre ce, pe care, cu
care, la care, despre care etc.

Nu ştiu pe cine să întreb.
Nu știu pe care (dintre ei) l-am văzut ieri.
Nu înțeleg despre care (dintre ei) ai vorbit.
Pot să merg în excursie cu oricare dintre voi.

demonstrativ (nominativ,
acuzativ): ăsta, asta, ăștia, astea

Asta e cartea mea preferată.

59

B1 Construcția comunicării
5. VERBUL
imperfect (activ și reflexiv):
cântam, puteam, mergeam, veneam,
se plimba

Elefantul ieșea în parc în fiecare zi.
Elefantul se plimba zilnic prin parc.

diateza pasivă
(prezent, perfect compus, viitor,
imperfect, conjunctiv, gerunziu): este
așteptat, a fost așteptat, va fi așteptat,
o să fie așteptat, era așteptat, (vrea)
să fie așteptat, fiind așteptat

Elefantul este așteptat la intrare de girafă.
Elefantul a fost așteptat la intrare de girafă.
Elefantul va fi/o să fie așteptat de girafă.
Elefantul era așteptat la intrare de girafă.
Elefantul speră să fie așteptat de girafă.
Fiind așteptat de girafă, elefantul se grăbea.

condițional
Elefantul ar merge în parc, dar este prea obosit.
prezent (activ și reflexiv): aș asculta, Elefantul s-ar duce în parc, dar este prea obosit.
aș putea, aș merge, aș veni, m-aș
duce, te-ai duce, s-ar duce
imperativ singular
(activ și reflexiv): Așteaptă! Poți!
Mergi! Vino! Du-te! Amintește-mi!

Pleacă din parc!
Așteaptă-mă, te rog!
Amintește-mi să te ajut!

supin
de citit, de mers, de făcut, de spus

Elefantul nu are multe de spus despre acest subiect.
În parc sunt multe de văzut.

gerunziu
(activ și reflexiv): ascultând, putând,
mergând, venind, plimbându-se

L-am văzut trecând prin parc.
L-am văzut plimbându-se pe stradă.
Amintindu-și de copilărie, elefantul zâmbea.

6. ADVERBE ȘI LOCUȚIUNI ADVERBIALE

de loc: undeva, oriunde, înăuntru,
alături, dincolo, nicăieri, în urmă
de timp:
demult, cândva, oricând, după
aceea, ulterior, iar, iarăși, din când
în când, ceas de ceas, zi de zi, an de
an, tocmai, prima dată, pe urmă,
frecvent, mereu
de mod: vreo, circa, altfel, oricum,
într-adevăr, cu siguranță, cu atenție,
pas cu pas, treptat, în totalitate, în
majoritate, în special, adică
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Oriunde te uitai, vedeai numai copaci.
Elefantul a rămas în urmă.
Din când în când, se plimbau împreună.
Oricând avea nevoie de ajutor, îl chema pe elefant.

A stat vreo cinci minute, apoi a plecat.
Într-adevăr, elefantul și girafa s-au împrietenit.
Pas cu pas, elefantul și girafa s-au împrietenit.

Construcția comunicării B1
7. PREPOZIȚII ȘI LOCUȚIUNI
PREPOZIȚIONALE

loc: de pe, de sub, printre, în urma,
înapoia, înaintea

Cartea de pe masă e nouă.
Elefantul venea în urma girafei.

timp: înaintea, în cursul

Elefantul a sosit înaintea girafei la cinema.
În cursul anului, au făcut multe plimbări.

mod: contra, împotriva, în jur de, în
comparație cu

Au luptat contra condițiilor proaste din grădinile
zoologice.
Vorbește mult mai bine în comparație cu mine.

opoziție: în loc de

În loc de bere blondă, mi-a adus bere neagră.

excepție: în afara, în afară de, fără

Au venit toți, în afara girafei.
Au venit toți, în afară de girafă.

scop: în scopul, pentru

A luptat în scopul apărării drepturilor omului.
Am venit aici pentru a studia limba română.

instrument: cu ajutorul

A rezolvat problema cu ajutorul prietenilor lui.

relație: referitor la, în legătură cu, în Nu știu ce să spun referitor la acest lucru.
raport cu
Nu știu ce să spun în legătură cu acest lucru.
cumul: pe lângă
9. CONJUNCȚII ȘI LOCUȚIUNI
CONJUNCȚIONALE

coordonatoare: în concluzie, în
consecință, așa că

Pe lângă plimbările zilnice, mai făcea și mult sport.
S-a antrenat cu seriozitate. În concluzie, este un
atlet bine pregătit.

subordonatoare
de timp: în timp ce, până când, până S-a trezit, imediat ce a sunat telefonul.
ce, înainte să
A dormit, până când/ce a sunat telefonul.
de mod: fără să

A plecat fără să spună nimic.

cauzale: fiindcă, deoarece

Nu a putut dormi, fiindcă era tare supărat.

condiționale: cu condiția să, în caz că

Te ajut, cu condiția să nu spui nimănui.
În caz că ai nevoie, te ajut cu plăcere.
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B1 Construcția comunicării
concesive: deși, chiar dacă, cu toate că Deși este obosit, elefantul pleacă la plimbare.
de scop: (ca) să

Nu s-a culcat, ca să fie sigur că aude telefonul.

consecutive: încât

Era atât de obosit, încât a adormit.

de opoziție: în timp ce, în vreme ce,
în loc să

În timp ce dormea, afară ploua.

corelative: atât..., cât și, nu numai/
doar..., ci și, atât..., încât, așa cum,
deși..., totuși/tot

Îi plac atât merele, cât și perele.
Îi plac nu numai merele, ci și perele.
Deși era foarte supărat pe el, totuși l-a iertat.
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Elemente lexicale B1

Viața cotidiană

2. 2. ELEMENTE LEXICALE

Vacanțe și timp liber

Sfere lexicale

Profesii

Teme

Cumpărături

Casa și familia

Mediul natural

Vreme

caniculă, tunet, fulger, tornadă, uragan

Informații personale

Familie: cumnat, mamă vitregă, părinți adoptivi
Stare civilă: necăsătorit, divorțat, văduv
Acte de stare civilă: certificat de naștere/de căsătorie/de
deces

Caracteristici personale

Trăsături fizice: solid, plinuț, subțire, suplu, atletic
Aspect general: îngrijit, neîngrijit, clasic
Trăsături de personalitate: modest, mândru, tăcut, sociabil,
timid

Educație

Profesii și sfera
profesională

Părțile corpului, sănătate

Sistemul de educație: grădiniță, școala primară, gimnaziu,
masterat, doctorat, studii superioare
Activități: a se înscrie, a asista la un curs, a absenta, a lua/a
pica un examen, a se documenta, a rezuma, a comenta, a
promova, a absolvi
Acte de studiu: diplomă, certificat, atestat
Profesii: sculptor, judecător, procuror, doctor de familie,
chirurg, psihiatru, ospătar, dirijor, solist, frizer, prezentator
tv
Sfera profesională: CV, interviu, scrisoare de intenție,
scrisoare de recomandare, taxe, impozit, concediu de
odihnă/de studii/de boală, perfecționare, șomaj, pensionar,
slujbă, post, subaltern, angajat (punctual, serios, eficient,
sociabil, ambițios), angajator, departament

Părțile corpului: umăr, cot, frunte, gene, sprâncene, buze,
obraji, mușchi, os
Organe interne: plămâni, ficat, creier, rinichi
Probleme de sănătate: a tuși, a strănuta, fractură, arsuri,
insomnie, migrenă, greață
Acte medicale: rețetă, bilet de trimitere, fișă medicală,
asigurare de sănătate
Investigații medicale: analize medicale, consultație, control
Tratament: operație, masaj, pansament, sirop de tuse
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B1 Elemente lexicale
Îmbrăcăminte/
încălțăminte/accesorii
Culori

Dimensiuni și forme
Locuința

Mâncare și băutură

Natură și conservarea
mediului

Haine: pardesiu, mânecă lungă/scurtă, buzunar, pelerină,
vestă, jerseu
Încălțăminte: pantofi cu toc, botine
Accesorii: poșetă, lănțișor, medalion , mărgele
auriu, argintiu, vișiniu, kaki, indigo, cenușiu, nuanță

Dimensiuni: adânc, lat, îngust, spațios, larg, strâmt, mărime,
înălțime, lungime, greutate
Forme: oval
Casa și curtea: garsonieră, acoperiș, horn, gard, alee
Tipuri de camere: mansardă, debara, cămară
Obiecte de mobilier: șemineu, cuier
Electrocasnice: fier de călcat, filtru de cafea, prăjitor de pâine
Veselă și tacâmuri: solniță, platou, polonic, castron
Activități domestice: a călca, a mătura, a planta, a culege, a
renova, a zugrăvi
Materiale de construcție: piatră, lemn, gresie, faianță
Feluri de mâncare: sarmale, mici, grătar, chiftele, șnițel,
tocăniță, ochiuri
Condimente: busuioc, oregano, scorțișoară, ghimbir
Cereale și produse de panificație: chiflă, grâu, secară, ovăz
Lactate: caș, sana, chefir, telemea, brânză topită
Legume: dovlecel, pătrunjel, mărar, țelină, conopidă
Fructe: zmeură, afine, ananas, vișine
Carne: vițel, fructe de mare, păstrăv, somon, ton
Dulciuri: brioșă, papanași, chec, brânzoaică
Băuturi: sirop, vișinată, țuică, bere blondă, bere neagră
Cantități, ambalaje, recipiente: doză, borcan, conservă, bax

Animale: cocoș, găină, șoarece, miel, vițel, maimuță, leopard
Plante: pomi fructiferi (vișin, cireș, cais), flori (garoafă,
ghiocel, narcisă), copaci (stejar, fag, plop, salcie, pin)
Relief și formațiuni naturale: deltă, podiș
Ecologie: reciclare, mediu înconjurător, poluare, încălzire globală
Calamități: cutremur, inundație, incendiu

Sporturi și activități pentru
timpul liber

Sporturi: patinaj, săniuș, ciclism, karate
Sport (persoane, obiecte și locuri): antrenor, arbitru,
portar, poartă, crosă, patine, teren de sport, patinoar, pistă
Activități pentru timpul liber: a se da cu sania, a face om
de zăpadă, a culege fructe/flori/ciuperci, a se bronza, a
escalada

Vacanțe

Destinații de vacanță: deșert, parc național, rezervație
Obiective turistice: expoziție, galerie de artă, mănăstire,
deltă, parc acvatic
Cazare: rulotă, gazdă
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Transport
Oraș

Infracțiuni
Cultură

Presă, mijloace de
informare
Ocazii speciale și sărbători

Mijloace de transport: căruță, tractor, limuzină, barcă, iaht
Locuri: benzinărie, parcare subterană, sens giratoriu, pasaj
Obiecte: roată, portbagaj, parbriz

Magazin: raion, termen de valabilitate, cărucior
Piață: cântar, a cântări, a negocia
Restaurant: specialitatea casei, bacșiș
Club: ring de dans, boxe
Muzeu: galerie, colecție, original/copie
Cinema: scenariu, rol principal/secundar, personaj,
premieră, festival
Spital: cabinet, salon, secție, a interna, a externa
Bancă: cont, credit, transfer, împrumut),
Poștă: colet, curierat rapid
Primărie: primar, administrație publică, stare civilă, consiliu local
Coafor/frizerie/ cosmetică: a tunde, a vopsi, a machia
hoț, a fura, închisoare

Cinema: scenariu, rol principal/secundar, personaj,
premieră, festival
Teatru/operă: teatru de păpuși, costum, mască, orchestră
Televiziune: canal de televiziune, reportaj, a transmite, a
informa
Presa scrisă: cotidian, mica publicitate, săptămânal
Internet: a descărca/a încărca, a salva/a șterge un
document, a naviga

mire, mireasă, inel, verighetă, a ura, a sărbători, a aniversa
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B1 Exprimarea circumstanțelor

2.3. EXPRIMAREA CIRCUMSTANȚELOR

Timp
situare în timp
oricând, cândva, demult

anterioritate
înaintea, înainte să, prima dată
simultaneitate
tocmai, în timp ce, în vreme ce,
în același timp (cu), în timpul
acesta
posterioritate
chiar după (ce/aceea), pe urmă
frecvență/iterație
din când în când, zi de zi,
frecvent, iar, iarăși

Mă bucur să mă întâlnesc cu tine oricând.
Am ajuns înaintea ta.
Stinge lumina înainte să pleci.
Tocmai închideam ușa când a început să sune telefonul.
În timp ce citeam, am primit un telefon.

Am găsit portmoneul chiar după ce am coborât din
autobuz.
Mănânc la restaurant din când în când.
Iar ai întârziat!

durată
toată ziua/săptămâna, tot anul, Am lucrat în străinătate tot anul.
cât timp, pentru
Aștept aici cât timp vorbești cu medicul.
Loc
de pe, de sub, de sus, de jos,
dincolo, undeva, oriunde,
printre, nicăieri, înaintea

Iau cartea de pe masă și o pun în geantă.
Oriunde te uiți, vezi numai copaci.
Nu am găsit cartea nicăieri.

Mod
în acest fel, altfel, oricum,
Mereu am gătit cartofii în acest fel.
într-adevăr, cu atenție/răbdare/ Nu știu să lucrez altfel. Așa am învățat.
pasiune, cu siguranță, fără să,
Mă ascultă întotdeauna cu atenție.
fără a, adică
Cantitate
în cantitate mare/mică, în
totalitate, în majoritate
Mijloc și instrument
cu ajutorul

S-a votat în majoritate pentru schimbarea directorului.
Am terminat la timp cu ajutorul colegilor.

Excepţia
în afara, în afară de

Au plecat toți, în afara lui Ioan.
Am cumpărat tot, în afară de zahăr.

Aproximarea
vreo, aproape

Am mai stat vreo cinci minute, apoi am plecat.
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Construcția enunțului B1

Afirmativ
Interogativ

2.4. CONSTRUCŢIA ENUNŢULUI
Vorbire
indirectă

Negativ
Interogativ disjunctiv

că
să
dacă

Mi-a spus că trenul a avut întârziere.
M-a rugat să îl aștept un minut.
M-a întrebat dacă îl cunosc pe omul acela.
Ți-a spus că trenul a avut întârziere?
Te-a rugat să îl aștepți?
Te-a întrebat dacă mă cunoști?

Nu mi-a spus că trenul a avut întârziere.
Nu m-a rugat să îl aștept.
Nu m-a întrebat dacă te cunosc.
A fost interesant spectacolul, nu-i așa?
Sunteți noul nostru coleg, nu-i așa?
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B1 Realizarea coeziunii şi a coerenţei în textul vorbit/scris

2.5. REALIZAREA COEZIUNII ŞI A COERENŢEI ÎN TEXTUL VORBIT/SCRIS
Asociere
pe lângă, în plus

Pe lângă supă, am gătit și cartofi.
Am terminat curățenia. În plus, am gătit ceva
pentru cină.

Opoziţie
în timp ce, în vreme ce, în loc de, în loc
să, altfel

În loc de iaurt, a cumpărat smântână.
Trebuie să studiezi. Altfel nu ai şanse să treci
examenul.

Corelare
atât, ..., cât și, nu numai/nu doar, ..., ci/ Atât belgienii, cât și elvețienii fac ciocolată foarte
dar și, așa/atât de..., încât
bună.
A fost așa de obosit, încât a adormit imediat.
Cauză
fiindcă, deoarece, de aceea, din
această cauză

A răspuns corect deoarece știa subiectul foarte
bine.
Nu a fost atent. De aceea a căzut.

Scop
pentru a, pentru ca... să, în acest scop

Am dat examenul pentru a obţine un certificat.
Pentru ca spectacolul să fie reușit, trebuie să ne
mobilizăm cu toții.

Condiţie
cu condiția să

Poţi aştepta aici, cu condiţia să stai în linişte.

Relaţie/Referinţă
de, în legătură cu, legat de, din punct
de vedere, din acest punct de vedere,
referitor la

În legătură cu problemele dumneavoastră, vă
puteți adresa specialistului nostru.
Din punct de vedere economic, situația este
stabilă.

Concesia
chiar dacă, cu toate că, deși, cu toate
acestea, totuși, în ciuda

Chiar dacă plouă, mergem la plimbare.
Plouă. Totuși, mergem la plimbare.

Ipoteza
în caz de, în caz că, în cazul

În caz de incendiu, spargeți geamul!
În cazul unui accident, sunați la 112!

Concluzia
în concluzie, în consecință, atunci

Toţi participanţii au fost mulţumiţi. În concluzie,
activitatea noastră a fost un succes.
El a fost de vină. În consecinţă, va fi sancționat
conform regulamentului.
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3. TIPURI DE TEXTE

B1 Tipuri de texte

3. Tipuri de texte
RECEPTAREA
MESAJULUI ORAL

MESAJULUI SCRIS

 texte informative (documentare)
 texte narative
 descrieri de evenimente trecute și
prezente
 prezentări și discuții pe teme familiare
 anunțuri
 interviuri
 știri de radio
 reclame detaliate
 audio-ghiduri simple

 descrieri de evenimente prezente/
trecute/viitoare
 texte argumentative și persuasive
 texte narative
 texte informative
 texte publicitare (reclame/materiale
publicitare detaliate)
 fragmente biografice și autobiografice
 articole de ziar și revistă
 recenzii, cronici
 ghiduri simplificate
 corespondență formală și informală
(e-mail, scrisoare de intenție, scrisoare
de mulțumire, cerere, reclamație etc.)

PRODUCEREA
MESAJULUI ORAL
 monolog: descriere, comparație,
argumentare (pe temele specifice nivelului)
 interacțiune: conversații cu accent pe
motivarea părerilor personale (activități
culturale, activități extrașcolare, interviu
de angajare, probleme și soluții în oraș,
mutatul de la țară la oraș, adoptarea unui
animal etc.), corespondență informală,
în registru colocvial și oficial (răspunsuri
informative, recomandări, sfaturi, mulțumiri)
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MESAJULUI SCRIS

 texte publicitare/broșuri (orașe și
locuri din oraș, evenimente, activități
educative)
 texte expozitive și descriptive (locuri,
personalități)
 naraţiune (călătorii, evenimente,
planuri, întâmplări)
 texte argumentative simple - motivarea
unor opțiuni, exprimarea unui punct de
vedere legat de teme familiare, concrete

B2

1. FUNCȚII COMUNICATIVE

B2 Funcții comunicative

1. FUNCȚII COMUNICATIVE
A. CONVENȚIILE SOCIALE

salutul
 a saluta la întâlnire

 a saluta la despărțire
 a transmite salutări
adresarea
 a se adresa cuiva direct

 a se adresa cuiva la telefon

 a se adresa cuiva în
corespondență
• inițial
• final
inițierea/menținerea unei
conversații (expresii fixe)
prezentarea
 a se prezenta
 a prezenta pe cineva
urările
 a face urări
 a răspunde la urări
mulțumirile
 a mulțumi

 a răspunde la mulțumiri

scuzele
 a se scuza
 a accepta scuze
felicitările
 a felicita

 a răspunde la felicitări
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Sărut mâna, doamna Popescu!/Vă salut, domnule
director!
Ne mai vedem!
Salută-i pe părinții tăi din partea mea!
Ce doriți, domnișoară?/Stimați invitați, vă rog să
luați loc la masă.
Alo? Aici Maria. Aș putea să vorbesc cu Mihai, vă rog?

Stimate domnule (profesor), ...
Cu stimă, .../Cu toată considerația, ...
Îmi pare bine că ne reîntâlnim./Nu ne-am mai văzut
de mult.
Mă numesc Iulia.
Nu știu dacă vă cunoașteți. El este Mihai.
Încântat de cunoștință!/Îmi pare bine!/E o onoare!
Însănătoșire grabnică!
Vă mulțumesc din suflet!
Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor!/Mii de
mulțumiri!
Cu multă plăcere, oricând!/Cu drag!/N-aveți pentru
ce.
Îmi cer scuze!/Iertați-mă!
Nu face nimic!
Te felicit!/Multe felicitări pentru reușită!/
Nemaipomenit!
Vă mulțumesc din suflet!

Funcții comunicative

B2

B. SCHIMBUL DE INFORMAȚII
informațiile asupra unui fapt/
asupra unui act mental/asupra unor
capacități
Nu-mi dai numărul tău de telefon?/Ați putea să îmi
 a cere informații asupra unui
spuneți unde e gara?/Spuneți-mi, vă rog, unde e
fapt
gara./Când îmi dai banii, mâine sau poimâine?
 a răspunde la cererea de
informații asupra unui fapt

Cum să nu?/Cu mult drag!/Poate că da./ Nu sunt
sigur./S-ar putea./N-am idee!/Nu contează./
Oricum./Mi-e indiferent./Nici vorbă!/Nici mâine,
nici poimâine./Atât mâine, cât și poimâine./Nu
numai mâine, ci și poimâine.

 a cere informații asupra unui
act mental
 a răspunde la cererea de
informații asupra unui act
mental

Îți mai aduci aminte când am cunoscut-o pe Maria?/
Ai uitat-o pe Ioana?
Nu-mi aduc aminte ce notă am luat la examen./Am
uitat să cumpăr lapte.

 a cere informații asupra unei
capacități/abilități
 a răspunde la cererea de
informații asupra unei
capacități/abilități
verificarea unei informații/a unui
fapt
anunțarea unui fapt
identificarea
 a cere identificarea cuiva/a
ceva
 a numi și a identifica
pe cineva/ceva
explicațiile
 a cere explicații
 a da explicații

E capabil să învețe poezia aceasta?/Știe să repare
mașina?/Se pricepe să repare mașina?
Este capabil să rezolve acest exercițiu./Este bun la
matematică./Se pricepe la matematică.
E colegă cu tine, nu-i așa?/Oare e coleg cu tine?
Nu știai că s-au căsătorit?/N-ai aflat că s-au
căsătorit?/Suntem colegi, știai?
Știți cumva cine este acel domn?/O recunoașteți pe
această femeie?/Ce are femeia în mână?
Acel domn este soțul meu./Domnul acela este șeful
meu./Femeia are în mână un ziar.
Te rog să-mi spui din ce cauză nu ai studiat!
Din cauza faptului că am fost foarte bolnav./Am fost
foarte bolnav și, din această cauză, nu am venit la
școală.
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considerarea unui fapt ca adevărat/
neadevărat

E adevărat (că Maria nu vine cu noi)./Așa este!
Nu e adevărat (că Maria vine cu noi)./Nu-i așa!

considerarea unui fapt ca aparent
considerarea unui fapt ca probabil/
improbabil
considerarea unui fapt ca posibil/
imposibil

Mi se pare că plouă.

considerarea unui fapt ca necesar/
nenecesar

E absolut necesar să citești această carte.
Nu-i nevoie să mă aștepți.

formularea unor ipoteze de
eventualitate

În cazul în care plouă, nu mergem la plimbare.

exemplificarea

Am citit mai multe poezii de Eminescu, de pildă,
„Luceafărul”, „ Floare-albastră” și „Înger și demon”./
Orașe precum acestea atrag o mulțime de turiști
anual.
Vă dau un exemplu: Spania.

considerarea unui fapt ca sigur

E absolut sigur că nu vrea să vină./Cu siguranță
vine./Firește că vine.

Sunt slabe șanse să ajungă la timp.
S-ar putea ajunge acolo cu mașina./Se poate să
plouă.
Problema aceasta nu poate fi rezolvată./ Problema
ta e imposibil de rezolvat.

considerarea unui fapt ca ușor/ dificil E ușor/lesne/Nu e dificil de înțeles.
Nu e ușor/lesne/E greu/dificil de înțeles.
formularea unor ipoteze despre fapte În caz că avea timp, venea.
nerealizate în trecut
Dacă ar fi avut timp, ar fi venit.

C. EXPRIMAREA ATITUDINILOR, A STĂRILOR ȘI A SENTIMENTELOR
plăcerea/neplăcerea

Sunt înnebunită după înghețata de ciocolată!/Îmi
face plăcere să te ascult.
Nu suport berea neagră./Nu îmi place că vorbește
urât./Filmul acesta e un dezastru!

dezgustul
surpriza

Ce dezgustător!/ Oribil!

stările fiziologice
nevoia

Tremuram de frică./Nu mai pot de sete!
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Ce surpriză plăcută/neplăcută!/Nu pot să cred!/
Mă mir că a reușit!/M-ai surprins!/Sunt surprins
să aud că e însărcinată./Nu m-am așteptat la asta!
Mi-ar trebui un pix./Aș avea nevoie de bani.

Funcții comunicative
preferința

dorința
bucuria și mulțumirea/regretul și
nemulțumirea

interesul/dezinteresul
preocuparea/îngrijorarea
speranța
iubirea/ura

simpatia/antipatia
admirația
mândria
încrederea/neîncrederea
compasiunea
iritarea

durerea
vinovăția/nevinovăția
nerăbdarea

opinia
 a solicita opinia

 a exprima opinia
resemnarea

B2

Ar fi preferabil să nu vină cu noi./E de preferat să
mergem la munte.
Aș vrea să mă plimb!/Îmi vine să cânt de bucurie!
Mă bucur de succesul tău!/Ce bine că sunteți aici!/
Sunt încântat/mulțumit/bucuros că vii cu noi!/Din
fericire, și Matei poate să vină cu noi.
Regret că l-am pierdut./Nu sunt mulțumit de
rezultatul meciului!/Mă tem că nu pot veni./Din
nefericire, nu pot să vin cu voi./Puteai să joci mai
bine...
Sunt interesat de istorie./Ce interesant!
Mi-e indiferent/egal dacă vine și el sau nu./Nu-mi
pasă dacă mă crezi sau nu!/Nu are nicio importanță
dacă mă crezi sau nu!
Sunt preocupat să termin odată eseul acesta!/
Suntem îngrijorați din cauza plecării tale.
Am speranța că va fi bine.
Sunt îndrăgostită până peste cap de Mihai./Îl iubesc
la nebunie pe Mihai./Îmi ești drag.
Îi urăsc pe mincinoși!
O simpatizez pe Oana.
Nu-l pot suferi pe colegul tău de birou!/ Vecinul tău
mi-e tare antipatic.
Ce om extraordinar!
Mihai e mândru că a luat locul întâi.
Am încredere în tine.
Nu am încredere că spune adevărul.
O compătimesc pe soția lui.
Sunt iritat de câte ori se vorbește despre acest
subiect./Mă irită muzica aceasta!
Mor de durere!/Mă doare capul de nu mai pot!
Tu ești de vină pentru tot.
Nu eu sunt de vină.
Sunt nerăbdător să merg la mare./Abia aștept să o
văd pe Ioana!
Cum ți se pare noua mea mașină?/Care este opinia ta?
După mine, nu e corect ce faci./Din punctul meu de
vedere, aceasta nu e cea mai bună soluție.
Asta este!/N-am de ales!/N-avem ce face!
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D. INFLUENȚAREA ACȚIUNILOR
rugămintea
 a formula o rugăminte
 a accepta o solicitare
 a refuza o solicitare

Te-aș ruga să-mi aduci ochelarii de pe masă!/ Poți
să o anunți tu pe Maria de concert, te rog?/Ați putea
să închideți geamul, vă rog?
Cum să nu!/Cu mare plăcere!/Mi-ar face plăcere!
Regret, mi-e imposibil să fac asta./Mă tem că nu pot.

intenția/lipsa intenției

Mi-am propus să vorbesc cu mama despre acest
lucru./Nu intenționez să citesc această carte./Nu am
intenția de a mă certa cu el.

ajutorul
 a solicita ajutorul

Ați putea să mă ajutați la bagaj, vă rog?/Ajută-mă,
te rog!
Aveți nevoie de ajutor?/Lăsați-mă să vă ajut!

instrucțiunile/indicațiile
 a cere instrucțiuni
 a da instrucțiuni

Spune-mi, te rog, cum se face prăjitura.
Urmează instrucțiunile./După ce se pune făina
într-un vas, se sparg două ouă. Apoi se amestecă
cinci minute./A nu se lăsa la soare.

 a oferi ajutorul

ordinul
obligația/interdicția

permisiunea
 a cere permisiunea

 a acorda permisiunea
 a refuza permisiunea

avertismentul
amenințarea
promisiunea
îndemnul
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Fii bun și fumează afară!
E absolut obligatoriu să fie respectat termenullimită.
Nu aveți voie să vă aplecați pe geamul trenului./
Intrarea nu e permisă decât angajaților./Accesul se
face numai pe bază de legitimație.
Îmi dați voie să deschid fereastra?/Vă deranjează
dacă fumez aici?
Vă rog!/Sigur că da/nu!/Bineînțeles!
Îmi pare rău, nu se poate./Mă tem că nu aveți voie
să fumați aici./În niciun caz!
Vezi să nu cazi!/Să nu cazi!
Ai grijă/Fii atent cum vorbești cu mine!/O să-ți pară
rău!
Noi ne respectăm promisiunea./Poți fi sigur că o să
vin./Cu siguranță că o să vin!
Trebuie să încerci!/De ce nu continui?/Continuă!

Funcții comunicative
încurajarea

sugestia/sfatul
 a cere un sfat/o sugestie

 a oferi un sfat/o sugestie

 a accepta un sfat/o sugestie

 a refuza un sfat/o sugestie
hotărârea/nehotărârea
invitația
 a face o invitație

 a accepta o invitație
 a refuza o invitație

B2

Nu-ți fie frică!/Nu-ți fie teamă!/Ai încredere în tine/
că va fi bine!
Ce mă sfătuiești să fac?/Sugerează-mi pe cine să
consult în această problemă!
Te sfătuiesc să mergi la mare./Ar fi bine să te
pregătești înainte de examen./Mai bine ai pleca la
mare./ Dacă aș fi în locul tău, aș suna la poliție.
De acord!/E o idee excelentă!/Hai să mergem!/De ce
nu?/Minunată idee!
În niciun caz!/Mi se pare o idee foarte proastă!
Sunt hotărât să vin cu voi.
Mai vedem/vorbim./Mă mai gândesc./Sunt încă
indecis.
M-aș bucura să veniți la cină la noi./Ar fi o onoare
să vă avem invitați la masă./ Sunteți invitați la cină.
Accept cu plăcere./Sunt onorat.
Regret, dar nu pot să vin./Mă tem că nu pot veni./E
foarte amabil din partea dumneavoastră, dar nu pot
veni.

oferta
 a face o ofertă

N-ați dori și puțină apă?/N-aveți poftă de o
prăjitură?
 a accepta o ofertă
Mi-ar plăcea, mulțumesc!/Mi-ar face plăcere,
mulțumesc!
 a refuza o ofertă
Mă tem că trebuie să vă refuz./E foarte amabil din
partea dumneavoastră, dar nu pot accepta.
E. ACTE REPARATORII
semnalarea neînțelegerii mesajului Nu sunt sigur că am înțeles ce ați spus.
solicitarea repetării unui cuvânt/a
Ați putea să repetați, vă rog?
unui enunț
repetarea unui cuvânt/a unui enunț Ziceam că nu știu de ce nu recunoaște nimic.
solicitarea confirmării înțelegerii
Ai spus că vrei să pleci?/Înțeleg că nu îți place
această carte.
solicitarea clarificării
Ce vrei să spui (cu asta)?/Nu-mi amintesc
cuvântul.../Ce înțelegeți prin „extraterestru”?
solicitarea repetării pe litere
Ai putea să-mi spui pe litere cum se scrie
„extraterestru”?

77

B2 Funcții comunicative
precizarea pronunțării/scrierii
exprimarea necunoașterii unui
cuvânt/a unei expresii
aproximarea
autocorectarea
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Se pronunță englezește.
Nu cunosc acest cuvânt./În engleză se spune
„highway”.
Este un tip de „brandy”./Ceva asemănător cu o
omidă.
Pardon, nu asta am vrut să spun./Mai precis, mâine
la ora 15.00 se întâlnesc colegii noștri.

B2
2. CONSTRUCȚIA COMUNICĂRII
a cumpăra

el

la

piață
mere

a merge

roșii

B2 Construcția comunicării

1. SUBSTANTIVUL

2. 1. CLASE GRAMATICALE

substantive compuse și locuțiuni
substantivale (nominativ, acuzativ,
genitiv, dativ, vocativ): floareasoarelui, scurtmetraj, bunăstare,
omucidere, gastroenterolog,
teleconferință, punct de vedere,
părere de rău etc.

Am probleme cu digestia, așa că trebuie să consult
un gastroenterolog.
Numărul omuciderilor a scăzut în ultimii ani.

demonstrativ (genitiv, dativ): celui,
celei, celor

Este interviul celui de acolo, nu al celui de aici.
Le-am oferit celor trei concurenți un premiu.

2. ARTICOLUL

posesiv-genitival:
al, a, ai, ale (toate
situațiile de utilizare)

Am citit un interviu al elefantului în revista „Z”.
Am citit interviul de azi al elefantului din revista „Z”.
Interviul elefantului și al girafei este foarte interesant.

3. ADJECTIVU

pronominal demonstrativ
(genitiv, dativ):
de apropiere: acestui, acestei, acestor I-am oferit acestui elefant o banană.
de depărtare: acelui, acelei, acelor
I-am oferit acelui elefant o banană.
de diferențiere (nominativ,
acuzati�): celălalt, cealaltă, ceilalți,
Girafei îi place mai mult celălalt elefant.
celelalte

pronominal nehotărât (nominativ, Ai vreo veste de la el?
acuzati�): vreun, vreo, oricât, oricâtă, Oricât timp aș avea, tot nu reușesc să termin.
câtva, oricare
Oricare animal se plimbă cu plăcere prin parc.
pronominal nehotărât (genitiv,
dativ): altui, altei, altor, tuturor,
oricărui, oricărei, oricăror, fiecărui,
vreunui, vreunei, vreunor, multor,
atâtor etc.
ronominal interogativ (genitiv,
dativ): cărui, cărei, căror etc.

Tuturor elefanților le plac bananele.
Oricărui elefant îi plac bananele.
Știi cumva adresa vreunui stomatolog?
l cărui elefant este acest telefon?
Cărui elefant i-ai trimis un sms?
Căror girafe le-a trimis flori?

pronominal relativ (genitiv, dativ): Girafa al cărei tată e medic este vecina mea.
al cărui, al cărei, al căror, cărui, cărei, Nu știi cărui elefant i-a trimis un sms?
căror etc.
pronominal demonstrativ, de
diferențiere (nominativ, acuzativ):
celălalt, cealaltă, ceilalți, celelalte
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Girafei îi place mai mult celălalt elefant.
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4. PONUMELE
personal
de politețe (nominativ, acuzativ):
dumneata, dânsul, dânsa, dânșii,
dânsele, dumnealui, dumneaei

Pe dumneata nu te cunosc.
Și dânsul a plecat?
Și dumnealui a fost invitat.

de întărire (nominativ, acuzativ):
însumi, însuți, însuși etc.

Eu însumi am afirmat acest lucru.
Ea însăși părea nehotărâtă.

posesiv (genitiv, dativ): alor mei,
alor tăi, alor săi etc.

Casa alor mei e tare frumoasă.
Le-am trimis alor mei un sms.

nehotărât (inclusiv cele compuse,
genitiv, dativ): unuia, uneia, unora,
altuia, alteia, altora, multora,
tuturora, fiecăruia, altcuiva,
oricăruia, vreunuia, câtorva

Unora le plac portocalele, altora bananele.
Multora le plac bananele.
Tuturora le plac bananele.
Am oferit fiecăruia câte un premiu.
Am oferit premiul altcuiva.

negativ (genitiv, dativ): nimănui,
niciunuia, niciuneia, niciunora

Nimănui nu-i place să-l doară ceva.
Niciunuia nu i-am spus nimic.

reflexiv (dativ, cu sens posesiv): îmi, îți,
își, ne, vă, își, mi-, -mi, ţi-, -ți, și-, -și, ne-,
-ne, v-, -vă, și-,-și, cu verbe la indicativ
(prezent, perfect compus, imperfect,
mai mult ca perfect, viitor), conjunctiv,
imperativ, condițional și gerunziu

Elefantul își cumpără un televizor nou.
Elefantul o să-și aștepte prietena în parc.
Vrea să-şi aştepte prietena în parc.
Așteaptă-ți prietena!
Dacă și-ar întâlni prietena, ar fi mai vesel.
Așteptându-și prietena, elefantul cânta.

demonstrativ ( genitiv, dativ):
Acestuia i-am oferit o banană.
apropiere: acestuia, acesteia, acestora Aceluia i-am oferit o banană.
depărtare: aceluia, aceleia, acelora

relativ (genitiv, dativ): al căruia,
al căreia, al cărora, căruia, căreia,
cărora

Nu știu al căreia (dintre ele) este telefonul.
Nu ştiu cărora (dintre ei) să le scriu.
Nu știu căruia (dintre ei) i-am trimis un mesaj.

interogativ (genitiv, dativ): al căruia, al Al căruia (dintre ei) este calculatorul?
căreia, al cărora, căruia, căreia, cărora? A căreia (dintre ele) este cartea?
demonstrativ, de diferențiere
(nominativ, acuzativ): celălalt,
cealaltă, ceilalți, celelalte

Girafa are doi pui: unul e timid, celălalt e îndrăzneț.

5. VERBUL

mai mult ca perfect (activ,
reflexiv, pasiv): cântasem, putusem,
mersesem, venisem, mă plimbasem,
îmi amintisem etc.
perfect simplu (activ, reflexiv,
pasiv): așteptai, putui, mersei, venii

Când a venit elefantul, girafa plecase.
Mă întorsesem acasă când ai telefonat.
Își amintise că a uitat biletul acasă, așa că s-a
întors din drum.
Așteptai cât așteptai, până la urmă plecai.
Se spălă bine pe față și pe mâini și plecă.
Își aminti de copilăria lui și se înveseli.
Fu invitat să țină un discurs.
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condițional perfect (activ, reflexiv,
pasiv): aș fi ascultat, aș fi putut, aș fi
mers, aș fi venit, m-aș fi dus, te-ai fi
dus, s-ar fi dus, ți-aș fi spus, mi-ar fi
spus etc.

Dacă aș fi avut timp, aș fi plecat în vacanță.
M-aș fi dus, dacă aș fi avut timp.
Ar fi fost invitat și el, dacă s-ar fi purtat mai frumos.

supin: la cules, pentru citit, pentru
curățat

Au plecat la cules de ciuperci.
E un produs pentru curățat vase.

infinitiv, forma cu „a”

Înainte de a pleca din casă, am stins lumina.

6. Adverbe și locuțiuni adverbiale
de loc: niciunde, încoace, încolo, de
Din loc în loc vedea câte un copac plin de păsări.
jur împrejur, din loc în loc, la margine De jur împrejur erau plantate flori galbene.
de timp: altădată, vreodată,
Nicicând n-a fost mai fericit.
nicicând, anterior, ulterior, zi după zi, Nu cred că a fost vreodată mai fericit.
ceas de ceas, lună de lună etc.
de mod: degeaba, pe neașteptate,
fără îndoială, bineînțeles, întocmai,
măcar, tocmai, nicidecum, în niciun
caz, dintr-odată, cât de cât, așa cum,
circa, în jur de, anume etc.

A plecat pe neașteptate.
Spune-mi și mie măcar un cuvânt.
După ce s-a tratat, a început cât de cât să mănânce.

loc: dinspre, înspre, de-a lungul, de-a
latul, în susul, în josul, împrejurul, la
marginea

Elefantul venea dinspre parc.
Elefantul se plimba de-a lungul râului.

timp: cu prilejul, în decursul, odată
cu, deodată cu etc.

L-a felicitat cu prilejul zilei de naștere.
În decursul vremii, lucrurile se schimbă.
O să plecăm la mare odată cu prietenii noștri.

opoziție: în locul

În locul lui Matei, a venit Mircea la conferință.
În locul vechiului cartier, am găsit, în schimb, o
grădină imensă.

7. PREPOZIȚII ȘI LOCUȚIUNI
PREPOZIȚIONALE

mod: potrivit, conform, contrar, în
conformitate cu, în jur de, în loc de,
în stare de, în cantitate de, în procent
de, parţial, integral, asemenea, față
de, spre deosebire de, pe deasupra, în
proporție de etc.
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Conform părerii generale, elefantul suferea de melancolie.
A ajuns la spital în stare de comă.
În timp, copiii devin asemenea părinților lor.
Față de el, ea este mult mai inteligentă.
A rezolvat problema în proporție de 80 la sută.
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scop: în scopul, în vederea

S-a pregătit mult în vederea examenului.

cauză/instrument: din pricina, prin Nu a ajuns la timp, din pricina ploii.
intermediul, datorită, mulțumită,
A obținut postul prin intermediul unei cunoștințe.
grație
A reușit datorită prietenilor lui.
condiție: în caz de

În caz de nevoie, sunați la 112!

consecință: ca urmare a, ca efect al

Accidentul s-a produs ca urmare a neatenției la
volan.

concesie: cu tot/toată, în ciuda,
indiferent de

Cu toată încrederea acordată, rezultatul a fost
dezastruos.
Indiferent de oră, sună-mă când ajungi!

relație: asupra, legat de, cât despre,
în privința, cu privire la, privitor la,
în ceea ce privește, cu referire la,
raportat la, în legătură cu, în raport
cu, din punctul de vedere (al), în
funcție de

Nu mă pronunț asupra acestui aspect.
Nu știu ce să spun în privința acestui lucru.
Din punctul de vedere al conducerii, lucrurile sunt
destul de clare.

cumul: în afară de, pe deasupra

În afară de mine, au mai vorbit și alți colegi.

asociere: la un loc cu, laolaltă cu

Tinerii trăiesc la un loc cu părinții.

8. CONJUNCȚII ŞI LOCUŢIUNI
CONJUNCŢIONALE COORDONATOARE

concluzive: așadar, prin urmare
S-a antrenat cu seriozitate.
corelative: nu numai faptul că..., dar și Prin urmare, este un atlet bine pregătit.
subordonatoare:
de timp: pe când, chiar când, cât
timp, până să, până ce, imediat ce, de
îndată ce, (ori) de câte ori, de fiecare
dată când, întotdeauna când etc.

Până să vină girafa, elefantul a adormit.
S-a încurcat chiar când era să ajungă la final.
De îndată ce s-a făcut bine, a ieșit la plimbare.

de mod: ca și când, ca și cum, pe
măsură ce, fără să, de parcă

Se comporta ca și când/cum ar fi fost bolnav.
A plecat fără să spună nimic.
Vorbește de parcă ar fi român.

cauzale: căci, pe motiv că, sub
pretext că, întrucât, din moment ce,
de vreme ce, având în vedere că, din
pricină că, dat fiind că

Nu a putut dormi, pe motiv că era supărat.
Din moment ce era supărat, nu a putut dormi.
Dat fiind că era supărat, nu a putut adormi.
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B2 Construcția comunicării
condiționale: în ipoteza că

În ipoteza că vei câștiga concursul, pregătește-te să
lucrezi la Paris.

concesive: în ciuda faptului că, fără
să, indiferent de, chiar și, oricât,
oriunde, oricând, și dacă, fără să etc.

În ciuda faptului că este obosit, elefantul pleacă la
plimbare.
Oricât ar fi de obosit, elefantul pleacă la plimbare.

consecutive: de

Era așa de obosit, de nu mai putea vorbi.

opoziționale: în timp ce, în vreme
ce, pe când, în loc să

Elefantului îi plăceau bananele, pe când girafa
prefera merele.

cumulative: pe lângă (faptul) că

Pe lângă faptul că nu dormea destul, mai și lucra în
exces.

corelative: în așa fel... încât, atât cât, Nu numai că era prost dispus, dar mai era și
orice/oricât... tot, cu cât... cu atât
bolnav.
A mâncat atât cât a putut.
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Viața cotidiană

2. 2. ELEMENTE LEXICALE

Vacanțe și timp liber

Sfere lexicale

Profesii

Teme

Cumpărături

Casa și familia

Mediul natural

Vreme

brumă, rouă, viscol, grindină, lapoviță

Caracteristici personale

Trăsături fizice: bine-făcut, bronzat, pistrui
Trăsături de personalitate: încrezut, îngâmfat, arogant,
egoist, altruist, cu simțul umorului, irascibil, pretențios,
mofturos
Aspect general: stilat, sofisticat, distins

Informații personale

Familie: străbunic, mamă surogat
Stare civilă: burlac, celibatar

Educație

Sistemul de educație: studii medii, ore particulare,
învățământ la domiciliu, învățământ la distanță, învățământ
de stat, învățământ privat, școală profesională, seminar,
formare continuă
Activități: a comenta, a elabora un eseu, a cerceta, a
demonstra, a exemplifica, a concluziona, a redacta, a
argumenta
Acte de studiu: adeverință, diplomă de bacalaureat/
de licență/de master/de doctor, certificat de competență
lingvistică
Lucrări de absolvire: lucrare de licență, lucrare de
disertație, teză de doctorat

Profesii și sfera
profesională

Profesii: cardiolog, ortoped, internist, neurolog, paramedic,
infirmieră, cioban, frizer, muzeograf
Sfera profesională: beneficii salariale (primă, onorariu,
venit brut, venit net, ajutor de șomaj), calitățile angajatului
(punctualitate, spirit de echipă, eficiență, flexibilitate),
experiență anterioară, program de lucru (jumătate de
normă, normă întreagă), deplasări în scopuri profesionale
(călătorie de afaceri, delegație), companii (acțiune, acționar,
societate comercială, filială, bursă, tranzacție, faliment, a da
faliment)

B2 Elemente lexicale
Părțile corpului, sănătate

Îmbrăcăminte/
încălțăminte/accesorii
Culori

Dimensiuni și forme
Locuința

Mâncare și băutură

Natură și conservarea
mediului
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Părțile corpului: gene, sprâncene, pleoape, bărbie, ceafă,
talie, încheietură, talpă, palmă, gleznă
Organe interne: intestine, pancreas
Probleme de sănătate: fractură, entorsă, amețeală,
deshidratare, vărsături, mâncărime, umflătură, a leșina, a
răguși, a sughița, a sforăi
Tratament: transfuzie, transplant, perfuzie, fizioterapie
Investigații medicale: radiografie, ecografie, tomografie

Haine: colanți, guler, sarafan, tunică
Încălțăminte: balerini, saboți
Accesorii: papion, nasture, fermoar, șireturi, bretele,
verighetă, podoabe, pietre prețioase, colier

turcoaz, bleumarin, vernil, cărămiziu, ruginiu, fosforescent,
ton
Dimensiuni: uriaș, gigantic, enorm, minuscul, adâncime,
lățime, grosime
Forme: dreptunghiular, triunghiular, sferic, circular

Casa și curtea: podea, dușumea, tavan
Tipuri de camere: subsol, pivniță, pod, spălătorie
Electrocasnice: robot de bucătărie, storcător de fructe
Veselă și ustensile de bucătărie: cratiță, răzătoare, tel, sită,
strecurătoare
Materiale de construcție: cărămidă, ciment, beton, țiglă,
scândură

Feluri de mâncare: pilaf, ghiveci, varză călită, musaca,
cartofi natur, ardei umpluți
Condimente: coriandru, cuișoare, chimen, anason
Cereale și produse de panificație: pâine pe vatră, franzelă, orz
Lactate: brânză de burduf, brânză cu mucegai
Legume: linte, gulie, praz
Fructe: coacăze, gutui, migdale, smochine, curmale
Carne: stridii, caracatiță
Dulciuri: napolitane, turtă dulce, halva, baclava
Băuturi: lichior, rachiu, palincă
Cantități, ambalaje, recipiente: tonă, legătură, flacon,
butelie, halbă
Animale: veveriță, șobolan, liliac, șopârlă, păun, fazan,
vultur, pescăruș
Plante: flori (frezie, iris, lăcrimioare, liliac), copaci
(mesteacăn, castan)
Relief și formațiuni naturale: prăpastie, stâncă, vale, chei
Ecologie: gaze de eșapament, efect de seră, strat de ozon
Calamități: secetă, alunecare de teren, erupție vulcanică

Elemente lexicale B2
Sporturi și activități pentru
timpul liber
Vacanțe
Transport
Oraș

Infracțiuni

Presă, mijloace de
informare
Cultură

Ocazii speciale și sărbători

Sporturi: sporturi extreme, scrimă, parașutism
Sport (persoane, obiecte și locuri): schior, voleibalist,
baschetbalist, gimnast, fileu, coardă, clăpari, ring, pârtie
Activități pentru timpul liber: a construi castele de nisip, a
face o drumeție, a se bulgări
Destinații de vacanță: junglă, pol
Obiective turistice: peșteră, piramidă, cascadă, vulcan,
palat, cetate

Mijloace de transport: telecabină, corabie, gondolă, balon
Locuri: pasarelă, punte, cală
Obiecte: scări rulante, volan, bord, far, număr de
înmatriculare, ghidon, semnal de alarmă

Magazin: factură, chitanță, sacoșă
Piață: tarabă, târg
Bancă: depozit, seif, buton de panică, a depune, a retrage
Poștă: mandat poștal, scrisoare recomandată
contract de studiu, a se înscrie
Coafor/frizerie/cosmetică: tunsoare, șuvițe, coadă, breton

Infracțiuni și infractori: furt, răpire, tâlhărie, fraudă, tâlhar,
escroc, mită, jaf
Autorități: procuror, avocat al apărării, judecător, gardian,
tribunal, judecătorie
Pedepse: pedeapsa capitală, muncă în folosul comunității
Televiziune: transmisiune în direct, reluare
Presa scrisă: editorial, rubrică

Literatură: roman (polițist, de dragoste, istoric, de groază,
autobiografic, științifico-fantastic), nuvelă, povestire, piesă
de teatru (comedie, tragedie, dramă), recenzie, lansare de
carte, editură
Arte plastice: grafică, exponat, vernisaj
Muzică: note muzicale, portativ, gamă, sonată, simfonie,
interpret, soprană, tenor, bariton, bas
Teatru/operă: reprezentație, artă dramatică
Cinema: cronică de film, scenariu, subtitrare
gazdă, oaspete, comemorare, celebrare, ceremonie,
ceremonial, botez, onomastică
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B2 Exprimarea circumstanțelor

2. 3. EXPRIMAREA CIRCUMSTANȚELOR

Timp
situare în timp
nicicând, până să, vreodată,
îndată
anterioritate
imediat ce, de îndată ce,
anterior, mai întâi

Nicicând nu l-am văzut așa de fericit.
Așteaptă-mă un pic! Vin îndată!
Am plecat acasă imediat ce s-a terminat spectacolul.

simultaneitate
în cursul, deodată cu, odată cu

În cursul studiilor universitare am locuit în cămin.

posterioritate
ulterior

Am lucrat în proiect împreună și ulterior am publicat
rezultatele cercetării.

frecvență/iterație
zi după zi, ceas de ceas, la
Am fost alături de el zi după zi.
fiecare două zile/luni, tot la
Luați medicamentul din 4 în 4 ore.
cinci minute, din ... în ... ore/zile, Stau de vorbă cu el întotdeuna când îl întâlnesc.
ori de câte ori, de fiecare dată
când, întotdeauna când
durată
timp de

Am așteptat timp de două ore.

limitare în timp: de atunci,
până atunci, începând de atunci

L-am cunoscut când eram studenți. De atunci suntem
prieteni.

Loc
dinspre, înspre, de-a lungul,
de-a latul, în susul, în josul, din
loc în loc, niciunde, dinaintea,
împrejurul, la marginea,
încoace, încolo
Mod
cu adevărat, ca/drept/în
calitate de, potrivit, conform,
contrar, asemenea, față de,
în conformitate cu, fără să,
nicicum, dintr-odată, măcar
Cantitate
în mare/mică măsură, în
proporție de, în parte, în cea
mai mare parte, în procent de,
parțial, integral
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Omul venea pe drum dinspre oraș.
Nu am găsit niciunde acel tip de dosar.
Cabana e mai departe, la marginea oraşului.

A vorbit în calitate de reprezentant al companiei.
Contrar aşteptărilor, munca lor a fost de foarte bună
calitate.

Situația s-a schimbat în mare măsură.
Problema a fost înțeleasă numai în parte.
Am citit cartea parțial.

Exprimarea circumstanțelor B2
Mijloc și instrument
prin mijloace/metode,
prin intermediul, datorită,
mulțumită, grație

A ajuns la aceste rezultate prin metode de calcul foarte
complicate.
A înțeles lecția datorită explicațiilor profesorului.

Aproximarea
circa, în jur de

Programul durează circa două ore.
Filmul a durat în jur de două ore.
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B2 Realizarea coeziunii şi a coerenţei în textul vorbit/scris

2. 4. REALIZAREA COEZIUNII ŞI A COERENŢEI ÎN TEXTUL VORBIT/SCRIS

Asociere
nu numai că, ... ci și, pe deasupra

A lucrat foarte neatent. Pe deasupra, a încercat să
ascundă greşelile pe care le-a făcut.

Opoziţie
în schimb, pe când, în caz contrar, spre
deosebire de

Maria vrea să mergă la munte, în schimb Carmen
preferă marea.
Trebuie să respectați legea. În caz contrar, vom
lua măsuri.

Corelare
în așa fel ... încât (să), nu numai că ...,
dar și

Au procedat în așa fel încât poliția să nu le
descopere urmele.

Cauză și consecință
în urma, având în vedere, ca urmare a,
căci

În urma incidentelor de la mall, s-a decis
schimbarea programului magazinelor.
A plecat căci nu mai putea suporta zgomotul.

Scop
în scopul, în vederea, pentru aceasta

Cei doi miniştri s-au întâlnit în scopul stabilirii
unor relaţii diplomatice.
Totul e pregătit în vederea începerii competiției
sportive.

Relaţie/Referinţă
raportat la, privitor la, privind, în
ceea ce privește, în privința, în această
privință, din punctul de vedere al,
asupra, în funcție de, cât despre
Concesia
indiferent de, oricine, orice, oricât,
oriunde, oricând ..., tot, cu tot/toată/
toţi/toate ..., tot, în ciuda faptului că

Referatul privitor la proiectul de lege a fost
negativ.
În ceea ce privește programul instituției, vă
rugăm să consultați site-ul nostru.
Indiferent de condițiile de trafic, el conducea la fel
de repede.
N-a reușit să termine la timp, în ciuda faptului că
a fost ajutat.

Ipoteza
în ipoteza că

În ipoteza că furtuna va reîncepe, e mai bine să
nu plecaţi de acasă.

Concluzia
așadar, așa deci, prin urmare

Ancheta a fost încheiată. Așadar, vă putem spune
exact ce s-a întâmplat.
Termenul limită a fost depășit. Prin urmare, veți
primi o sancțiune.
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B2
3. TIPURI DE TEXTE

B2 Tipuri de texte

3. Tipuri de texte
RECEPTAREA

MESAJULUI ORAL
 texte informative (documentare)
 texte narative
 prezentări, discuții și dezbateri pe
teme de interes general
 mesaje complexe
 anunțuri
 interviuri pe teme variate
 știri detaliate
 reclame detaliate
 audio-ghiduri

MESAJULUI SCRIS











texte argumentative
texte informative
texte narative
ghiduri
corespondență formală (scrisoare
comercială, cerere, reclamație etc.)
documente oficiale
articole de ziar și revistă
recenzii
biografii și autobiografii
anecdote

PRODUCEREA

MESAJULUI ORAL

MESAJULUI SCRIS

 monolog: descriere, comparație,
argumentare (pe temele specifice
nivelului)
 interacțiune: conversații cu accent
pe argumentare (probleme de
mediu, activități culturale, sporturi,
probleme în oraș, consiliere
profesională etc.)

 corespondență informală (recomandări,
exprimarea unor impresii, atitudini,
sentimente) și corespondență formală
(scrisoare de intenție, recomandare,
reclamație, sesizare)
 texte publicitare/persuasive–broșuri (orașe
și locuri din oraș, evenimente, activități
educative)
 texte expozitive și descriptive (locuri,
personalități, evenimente)
 naraţiuni (povestire cu titlu/început/final
dat)
 eseuri argumentative
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