
NIVELURILE DELF/DALF 

DELF și DALF: sunt diplome oficiale ale Ministerului Educației din Franța. 

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). Astfel, în funcție de nivelul său de limbă, candidatul se poate înscrie direct la 
examenul corespunzător alegerii sale. (info: http://www.ciep.fr/delf-dalf, http://www.institutfrancais.ro/, 
http://www.ienachita.com/certificari/delf/) 
 
Diplomele și examenele DELF au niveluri precum urmează: DELF Prim, DELF Școlar. 

 
 

DELF-Prim 

Sunt examene destinate celui mai tânăr public.  
 
Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani au acum posibilitatea de a obține prima lor 
diplomă de limba franceză: DELF Prim.  
Diploma este eliberată de Ministerul francez al Educației Naționale și este valabilă pe viață. 
Limbile străine se învață cel mai bine la vârste mici, obținerea diplomei DELF Prim fiind 
ocazia pentru copil de a-și pune în valoare competențele în franceză, de a fi recompensat 
pentru munca lui și de a se obișnui cu examenele pentru obținerea unei diplome încă de 
la începutul învățării francezei. 
Diploma DELF Prim reprezintă un prim pas în obținerea unor diplome de nivel superior la 
gimnaziu și liceu. 
 
DELF Prim este structurat pe două niveluri: DELF Prim A1.1 și DELF Prim A1. Acestea 
corespund nivelului DELF A1, adaptat ca prezentare și tematică copiilor de 7-12 ani. 
 
Cum se desfășoară examenele DELF Prim? 
În timpul probelor, copilul va fi încurajat în permanență. 
Caietul de examen conține exerciții ludice, însoțite de desene colorate specifice cărților 
pentru copii. 
 
Temele abordate? 
Mediul familiar copilului: familia, timpul liber, școală.  
 

Structura examenelor : 
 

DELF Prim A1.1 DELF Prim A1 

Probe 
colective 

Înțelegere orală 15 min. 20 min. 

Înțelegere scrisă 15 min. 30 min. 

Exprimare scrisă 15 min. 30 min. 

Proba 
individuală 

Exprimare orală ~15 min. 5-7 min. 

 
Notă : Fiecare probă este notată cu 25 de puncte, cu un total de 100 de puncte. 
Pentru a reuși examenul, este nevoie de minim 50 de puncte din 100 și de a nu avea mai puțin 
de 5 puncte la una dintre probe. 

  

http://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.institutfrancais.ro/
http://www.ienachita.com/certificari/delf/


DELF Școlar   (Diplôme d’études en langue française) 

 
Este o diplomă de limbă franceză creată și eliberată de statul francez special pentru elevii 
din liceele acelor tari care au semnat convenții cu CIEP Sèvres pentru astfel de certificări 
lingvistice. 
DELF școlar se înscrie în sfera mai largă a diplomelor de DELF/DALF, având exact același 
mod de desfășurare, cu singura diferență că subiectele sunt adaptate lumii și preocupărilor 
tinerilor de vârstă școlară. 
 
DELF școlar este organizat pe 4 nivele:  
 
DELF A1 – nivel de descoperire;  
DELF A2 – nivel intermediar  

(A1 și A2 sunt specifice nivelului primar și primei trepte a gimnaziului);  
 
DELF B1 – nivel de trecere;  
DELF B2 – nivel avansat  

(B1 și B2 sunt specifice sfârșitului nivelului gimnazial și claselor terminale ale nivelului 
liceal). 
 
Delful școlar se materializează într-o diplomă care certifică nivelul de limbă evaluat, o 
diplomă valabilă pe viață. 
 
Această diplomă este recunoscută în întreg spațiul european, în spațiul francofon ea 
deschizând, atunci când vorbim despre nivelul B2, oportunitatea continuării studiilor 
academice în Franța. Diploma este recunoscută și cerută de universitățile franceze. 
 

Structura examenelor : 
 

DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 

Probe 
colective 

Înțelegere orală 20 min. 25 min. 25 min.  30 min.  

Înțelegere scrisă 30 min. 30 min. 35 min. 1 ora 

Exprimare scrisă 30 min. 45 min. 45 min.  1 ora 

Proba 
individuală 

Exprimare orală ~7 min. 10 min. 15 min. 20 min. 

Notă : Fiecare probă este notată cu 25 de puncte, cu un total de 100 de puncte. 
Pentru a reuși examenul, este nevoie de minim 50 de puncte din 100 și de a nu avea mai puțin 
de 5 puncte la una dintre probe. 

 
DELF este un examen internațional recunoscut în 146 de țări. 
 
Diplomele DELF sunt valabile pe viață și sunt recunoscute de Ministerul Educației 
din România, astfel: 
 DELF A2: este valabilă pentru admiterea în clasele bilingve francofone  

– OM 3642/ 3 februarie 2011 (elevul titular al acestei diplome nu va susține 
testul de limbă pentru admiterea în clasa a IX-a – profil bilingv francofon). 

 DELF B1: este valabilă pentru orice tip de clasă sau profil, în afara profilului bilingv  
– OM 5219/2010 (echivalarea examenului de franceză din cadrul 
bacalaureatului). 

 DELF B2: este valabilă pentru clasele bilingve francofone  
– OM 5217/ 9 septembrie 2010 (echivalarea examenului de franceză din cadrul 
bacalaureatului). 

 



 

Diplomele DALF    (Diploma Aprofundată de Limba Franceză) 

 
Diplomele și examenele DALF au niveluri precum urmează: DALF C1, DALF C2 
 
 
DALF C1 – Nivelul Autonom 
 
Această diplomă atestă nivelul "autonomiei" si al experienței în folosirea limbii franceze. 
La acest nivel se cere ușurință, fluență și spontaneitate în comunicare. 
 

Structura examenelor : 
 

DALF C1 

Probă colectivă 

Înțelegere orală 40 min. 

Înțelegere scrisă 50 min. 

Exprimare scrisă 2h 30 min. 

Proba individuală Exprimare orală 30 min. 

Notă  
Fiecare probă este notată cu 25 de puncte, cu un total de 100 de puncte. 
Pentru a reuși examenul, este nevoie de minim 50 de puncte din 100 și de a nu avea mai puțin 
de 5 puncte la una dintre probe. 

 
 
DALF C2 – Nivelul Stăpânire 
 
Această diplomă presupune stăpânirea limbii franceze la un nivel foarte înalt, adică un 
vocabular foarte bogat și nuanțat, perfectă corectitudine gramaticală, precizie, ușurință și 
adecvare a discursului. Candidatul trebuie să demonstreze că poate realiza sarcini 
academice în limba franceză. 
. 
 

Structura examenelor : 
 

DALF C2 

Probă colectivă 
Înțelegere scrisă 
Exprimare scrisă 

3h 30 min. 

Proba individuală 
Înțelegere orală 
Exprimare orală 

30min. 

Notă  
Fiecare probă este notată cu 50 de puncte, cu un total de 100 de puncte. 
Pentru a reuși examenul, este nevoie de minim 50 de puncte din 100 și de a nu avea mai puțin 
de 10 puncte la una dintre probe. 

 


