
 Sesiune de examene DELF la Alexandria 

 9 - 10 februarie 2013 

 

Pentru al treilea an consecutiv, se continuă parteneriatul reînnoit în acest an dintre 
Institutul Francez din Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman şi filiala ARPF 
(Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză) Teleorman. Astfel, la Alexandria, va avea loc 
sesiunea delocalizată a examenului DELF. Ca şi până acum, Liceul Pedagogic « Mircea 
Scarlat » a fost ales ca centru de examen, datorită excelentelor condiţii materiale şi logistice 
puse la dispoziţie pentru organizarea acestor probe şi care au contribuit în foarte mare măsură 
la succesul sesiunilor anterioare. 

Un juriu de examinatori acreditaţi, format din profesori din Alexandria şi  examinatori 
din partea Institutului Francez din Bucureşti, vor examina pentru fiecare din cele 4 niveluri 
(A1, A2, B1, B2) următoarele 4 competenţe : 

  înţelegerea documentelor orale 
  exprimarea orală 
  înţelegerea documentelor scrise 
  exprimarea în scris 

Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) reprezintă 4 diplome independente care 
corespund celor 4 niveluri ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 
(CECRL). Cele 4 diplome ce formează DELF sunt complet independente una de alta.  

DELF A1 - pune în valoare cunoştinţele dobândite de începători şi validează competenţele 
care se înscriu în nivelul de „descoperire” a limbii franceze. 
DELF A2 - validează competenţa lingvistică a unui utilizator elementar la un nivel de 
supravieţuire, cel al raporturilor sociale, al petrecerii timpului liber, al călătoriilor. 
DELF B1 - validează un nivel de competenţă care corespunde deja unui utilizator aproape 
independent al limbii franceze. Este vorba de nivelul prag. 
DELF B2 - se concentrează asupra eficacităţii argumentării, uşurinţei comunicării în context 
social şi asupra unui grad ridicat de conştientizare a funcţionării limbii. Este nivelul 
utilizatorului independent, cel care este cerut de cea mai mare parte a universităţilor franceze.  

Candidatul se poate astfel înscrie, în funcţie de nivelul său de limbă, direct la examenul 
corespunzător alegerii sale. 

Pentru a şti ce diplomă se potriveşte nivelului elevului, se recomandă: 

- să se sfătuiască cu profesorul  
- să consulte tabelul de echivalare a nivelurile propuse de Institutul Francez din 

Bucureşti cu nivelurile DELF  
- să consulte modele de subiecte disponibile la adresa site-ului CIEP 

  

  Pentru fiecare sesiune, după întrunirea Juriului Naţional, rezultatele vor fi publicate pe 
site-ul Institutului Francez. După publicarea rezultatelor elevii vor primi un « Atestat de 

http://www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf.php


reuşită ». Diplomele vor fi eliberate după aproximativ 3-5 luni de la sesiunea de examen (se 
anunţă pe site-ul Institutului, rubrica  „Disponibilitate diplome” ). 

  

 NB 1: Orice eliberare de atestat/diplomă se face numai în baza documentului de identitate 
al candidatului.  

 
 NB 2: Diplomele DELF sunt eliberate de Ministerul Francez al Educaţiei Naţionale. 

Corectarea lucrărilor asigurată de către 2 profesori, acreditaţi pentru examenele Delf, se 
face pe baza unui barem precis, impus de Centrul internaţional de studii pedagogice-Paris. 
După validarea lor de către Juriul Naţional, rezultatele nu pot fi contestate. Juriul este 
suveran în deciziile pe care le ia. 

 

 

 


