
PREZENTARE 

Examenele DELF și DALF sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța în 

vederea certificării cunoștințelor de limba franceză ale candidaților străini. 

Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) și Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) 

reprezintă 6 diplome, corespunzând celor 6 niveluri ale Cadrului european comun de referință pentru 

limbi străine (CECRL). Cele 6 diplome care formează DELF și DALF sunt complet autonome. Astfel, în 

funcție de nivelul său de limbă, candidatul se poate înscrie direct la examenul corespunzător alegerii 

sale. 

Pentru fiecare nivel sunt evaluate următoarele 4 competențe : 

  înțelegerea documentelor orale 

  exprimarea orală 

  înțelegerea documentelor scrise 

  exprimarea în scris 

Pentru elevi există o variantă a acestor examene: DELF “Elevi” (numai pentru nivelurile 

cuprinse între A1 și B2). 

Institutul Francez este singurul centru de examen din București abilitat să desfășoare examenele 

DELF DALF. În plus, în cadrul Institutului sunt propuse sesiuni de simulare a examenelor pentru toate 

nivelurile (de la A1 la C2), care, deși sunt facultative pentru prezentarea la examen, vă sunt 

recomandate în mod expres. 

Pentru a ști ce diplomă se potrivește nivelului dumneavoastră, vă recomandăm : 

  să vă sfătuiți cu profesorul dumneavoastră 

  să consultați tabelul de echivalare a nivelurilor propuse de Institutul Francez din București cu 

nivelurile DELF DALF 

  să consultați modele de subiecte disponibile pe site-ului CIEP 

Pentru fiecare sesiune, după întrunirea Juriului National, rezultatele vor fi publicate pe site-ul Institutului 

Francez. 

După publicarea rezultatelor, «Atestatul de reușită» poate fi ridicat de la Serviciul de înscrieri. 

 

(program : de luni până joi, 12:00-18:00). 

 

Diplomele vor fi eliberate după aproximativ 3-5 luni de la sesiunea de examen (veți fi înștiințat pe site-ul Institutului 

la rubrica ” Disponibilitate diplome ” ). 

 

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

 

 NB 2 : Diplomele DELF-DALF sunt eliberate de Ministerul Francez al Educației Naționale. 

Corectarea lucrărilor este asigurată de către 2 profesori acreditați pentru examenele DELF-DALF și se face pe baza unui 

barem precis, impus de Centrul International de Studii Pedagogice de la Sèvres. 

După validarea lor de către Juriul National, rezultatele nu pot fi contestate. 

Juriul este suveran în deciziile pe care le ia. 

 

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

