
 
 
 
 

Bibliografie pentru interviu în limba engleză 

 

COMPETENŢE CE URMEAZĂ A FI EVALUATE 

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare  

1.1  Identificarea şi selectarea informaţiei esenţiale, relevante, a ideilor principale şi a unor detalii din 

mesaje /  documente simple / fragmente / texte pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.  

1.2  Desprinderea semnificaţiei generale a unui mesaj rostit cu viteză normal în limba standard. 

1.3  Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt şi simplu, audiat sau citit. 

1.4  Extragerea ideilor principale şi a unor detalii din texte de informare, în vederea în deplinirii unei 

sarcini de  lucru. 

1.5  Recunoaşterea argumentelor şi identificarea concluziilor dintr-un text argumentative pe teme 

cunoscute.  

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare  

2.1  Relatarea, oral / înscris, a unei activităţi / unui fapt divers / eveniment / film / a unor  experienţe / 

întâmplări personale pe baza unui plan dat.  

2.2  Formularea de întrebări şi răspunsuri şi de opinii argumentate despre ceea ce îi place / nu îi place, 

pe o temă dată. 

2.3  Redactarea unei scrisori personale simple.  

2.4  Explicarea folosirii unui produs / aplicării unei procedure şi răspunsul la întrebări de clarificare.  

2.5  Completarea de formulare de uz curent (CV, vize). 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă  

3.1  Formularea de opinii / sugestii, solicitarea şi formularea de instrucţiuni. 

3.2  Oferirea de răspunsuri şi informaţii la întrebări simple în cadrul unui interviu.  

3.3  Reformularea unui mesaj / unor instrucţiuni la cererea interlocutorului. 

3.4  Elaborarea unui răspuns oral / scris la o scrisoare personală. 

3.5  Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la anunţuri din mass-media / la o scrisoare oficială. 

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare  

4.1  Explicarea unei scheme / diagrame / a unui desen / tabel, folosind un limbaj comun.  

4.2  Redactarea unui text simplu explicative prin transferarea informaţiilor dintr-o schemă / diagramă / 

tabel / desen. 

4.3  Transferarea informaţiilor dintr-un text în scheme, tabele, diagrame. 

4.4  Transformarea din vorbire direct în vorbire indirectă a unor mesaje foarte simple pe teme din viaţa  

cotidiană. 

SURSE ŞI TIPURI DE MESAJE ORALE / SCRISE 

-   documente simple: instrucţiuni, formulare, carte poştală, broşuri de informare, scrisoare personal şi 

texte scurte; 

- texte funcţionale: scrisori oficiale de diverse tipuri / reclamă / anunţ / invitaţie; 

-   rapoarte / prezentări orale / scrise de dificultate medie; 

-  fragmente  / texte de informare generală/ de specialitate, descriptive, narative şi argumentative; 

-  dialoguri, conversaţii, interviuri, chestionare; 



 
 
 
 

-   articole de presă, publicitate;   

-   povestire / descriere / comparare de obiecte, persoane; 

-  scheme, diagrame, desene, tabele. 

 

TIPURI  DE TEXTE CARE TREBUIE PRODUSE 

 

-  texte funcţionale simple: scrisoare informală; 

-  dialoguri simple;  

- povestire / prezentare orală / scrisă simplă; 

-  descrieri / comparări simple de obiecte, persoane; 

-  paragrafe / texte scurte pe diverse arii tematice. 

 

DOMENII TEMATICE 

DOMENIUL PERSONAL 

Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, 

hobby-uri); 

Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă; 

Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber). 

DOMENIUL PUBLIC 

Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a 

resurselor); 

Tinerii şi viaţa comunitară; 

Democraţie, civism şi drepturile omului; 

Mass-media. 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional; 

Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii; 

Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, de ontologie 

profesională;  

Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor. 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

Descoperiri ştiinţifice şi tehnice; 

Viaţa cultural şi lumea artelor; 

Patrimoniul socio-cultural european; 

Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent. 

 

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII 

-    A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular 

-    A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusive despre costuri, preţuri, etc.) 

-    A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi  

profesionale 



 
 
 
 

-     A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 

evenimente, procese 

-    A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune  

-    A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva 

-    A utilize formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii 

(inclusive telefonice) 

-    A întrerupe în mod politicos 

-    A solicita şi a da instrucţiuni 

-    A solicita şi a da sfaturi 

-    A solicita şi a formula propuneri, sugestii 

-    A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul  

-    A corecta / încuraja / avertiza pe cineva 

-    A convinge, a determina cursul unei acţiuni 

-    A exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune 

-    A caracteriza persoane, fapte, acţiuni  

-    A compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute 

-    A formula concluzii 

-    A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva 

-    A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine 

-    A exprima condiţii 

-    A exprima cauze şi consecinţe 

-    A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe 

-    A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere 

-    A exprima o hotărâre sau o promisiune 

-    A exprima opinii / puncte de vedere personale 

-    A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale 

-    A solicita opinii / puncte de vedere personale 

-    A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere 

-    A exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de opiniile altora  

-    A contrazice opiniile altora 

-    A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj 

-    A cere şi a da detalii şi explicaţii 

-    A solicita repetarea  şi reformularea 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr,  

Adjectivul: gradele de comparatie 

Articolul: hotărât, nehotărât, posesiv, omiterea articolului 

Numeralul: numerale ordinale,  

Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă direct şi indirectă; verbe modale 

Adverbul: de mod, de loc, de timp, grade de comparaţie 

Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii;   

Sintaxă: fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă 

 


