
DELF / DALF  

LA COLEGIUL NAȚIONAL      
EMANUIL GOJDU – ORADEA 
 

 

 
 

Sesiunea de examene DELF/DALF Adulţi, respectiv DELF Elevi va avea loc 

în perioada 23 – 24 noiembrie 2019 la Colegiul Național Emanuil Gojdu. 

Înscrierile se fac până în data de 5 noiembrie 2019 la adresa : 

gergelyeniko22@yahoo.com. 

 
CE SUNT EXAMENELE DELF / DALF ? 
DELF şi DALF sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din 
Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză ale candidaţilor străini. 

Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) şi Diploma Aprofundată de Limba 
Franceză (DALF) reprezintă 6 diplome, corespunzând celor 6 niveluri ale Cadrului 
european comun de referinţă pentru limbi străine (CECRL). Cele 6 diplome care 
formează DELF şi DALF sunt complet autonome. Astfel, în funcţie de nivelul său de 
limbă, candidatul se poate înscrie direct la examenul corespunzător alegerii sale. 

 



Pentru fiecare nivel sunt evaluate următoarele 4 competenţe : 

•  înţelegerea documentelor orale 
•  exprimarea orală 
•  înţelegerea documentelor scrise 
•  exprimarea în scris 
 
Pentru a şti ce diplomă se potriveşte nivelului dumneavoastră, vă recomandăm : 
 
• să vă sfătuiţi cu profesorul dumneavoastră 
• să consultaţi tabelul de echivalare a nivelurilor propuse de Institutul Francez din 

România cu nivelurile DELF DALF 
• să consultaţi modele de subiecte disponibile pe site-ul CIEP 

(http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php) 
 

 

CUM VĂ ÎNSCRIEȚI? 
Pentru sesiunea de examene delocalizată de la Oradea, înscrierile se fac la prof. 

Gergely Enikő. 

Pentru înscriere:  

Trimiteți pe adresa gergelyeniko22@yahoo.com: 

1. fișa de înscriere completată CU MAJUSCULE cu TOATE numele  și prenumele 

(disponibilă pe site)  

Nu uitați să completați toate câmpurile (inclusiv  numele profesorului / profesorilor cu 

care lucrați) și să bifați centrul de examinare. 

2. dovada plății (scanată sau fotografie) făcute prin virament bancar la: 

Institutul  Francez din Cluj Napoca 

Cod fiscal: 10195945 

IBAN: RO39BRDE130SV07732061300, Banca BRD Cluj 

Înscrierea se face individual, pe dovada plății trebuie să apară numele candidatului 

și explicația ”DELF A1 / A2 / B1 / B2 sau DALF C1 / C2”, în funcție de nivelul ales. 

Dacă plata nu este făcută direct de către candidat (ci de către părinte, de exemplu), 

specificați la obiectul plății, după nivelul de examinare : PENTRU + NUMELE 

CANDIDATULUI 

3. copia (scanată) a cărţii de identitate sau, pentru candidaţii sub 14 ani, a 

certificatului de naştere  

4. copie (scanată) după carnetul de elev/student vizat la zi pentru a beneficia de 

tariful pentru elevi / studenți. 

 

După trimiterea documentelor pentru înscriere veți primi un email de confirmare a 

înscrierii. 
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