Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Emil ALEXE
Strada Cireșului 14, Ap. 5, 550268 Sibiu (România)
(+40) 748 85 16 81
emil.alexe92@gmail.com
ro.linkedin.com/in/emilalexe

emil.alexe.xyz/cv

Skype emil.alexe1
Sexul Masculin | Data naşterii 28/08/1992 | Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Software Developer

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
17/02/2020–Prezent

Programator Java
Ropardo S.R.L.
Str. Reconstrucției 2A, 550129 Sibiu (România)
www.ropardo.ro
Atribuții:
▪ Realizare software la comandă folosind tehnologii și framework-uri Java
Proiecte:
▪ Dezvoltare aplicație REST bazată pe microservicii, pentru uz intern, managementul proiectelor
▫ Tehnologii folosite:
▪ Java, Spring Boot, Eureka Discovery Server, Postgress, JSON
Tipul sau sectorul de activitate Software la comandă

15/04/2019–15/02/2020

Tehnician Sisteme de Securitate și Alarmă
S.C. Lavi Protect S.R.L.
Str. Prof. Dr. Ioan Moga, nr. 2E, ap. 46, 557260 Sibiu (România)
www.laviprotect.ro
Atribuții:
▪ Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor de securitate
▪ Instalare, configurare, întreținere și depanare sisteme de alarmare
▪ Instalare, configurare, întreținere și depanare sisteme TVCI
▪ Instalare și configurare rețele locale de internet și telefonie
▪ Instalare și configurare software
▪ Realizare rețele de tensiune joasă
▪ Întreținere website și rețele socializare
Tipul sau sectorul de activitate Sisteme de securitate și alarmă

08/01/2018–12/04/2019

Programator
Ausy Technologies România S.R.L.
Str. Călugăreni 40, 550332 Sibiu (România)
https://www.ausy.com/en/the-group/locations/romania
▪ Programare JAVA
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▫ Java EE 8, Maven, JUnit, Spring, Hibernate, Tomcat, Wicket
▪ Eclipse
▪ GIT
Atribuții:
▪ Dezvoltare aplicații folosind tehnologia Java
Proiect asociat:
▪ Domeniu: Telecomunicații și comunicații de date
▪ Client: ORANGE - Franța
Tipul sau sectorul de activitate Bancar - Asigurări - Telecomunicații - Transporturi
09/10/2017–31/12/2017

Analist Programator
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bdv. Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România)
www.ulbsibiu.ro
Atribuții:
▪ Realizare și întreținere servicii web (http, ftp, mysql)
▪ Proiectare și dezvoltare aplicații/site-uri web la nivel de instituție
▪ Integrarea aplicațiiilor web și interconectarea cu sistemele existente
▪ Îmbunătățirea infrastructurii pe aria de expertiză (web)
▪ Suport tehnic web
▪ Administrare servicii web și baze de date
Tipul sau sectorul de activitate Programare

08/06/2017–30/10/2017

Tehnician Sisteme de Securitate și Alarmă
S.C. Lavi Protect S.R.L.
Str. Prof. Dr. Ioan Moga, nr. 2E, ap. 46, 557260 Sibiu (România)
www.laviprotect.ro
Atribuții:
▪ Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor de securitate
▪ Instalare, configurare, întreținere și depanare sisteme de alarmare
▪ Instalare, configurare, întreținere și depanare sisteme TVCI
▪ Instalare și configurare rețele locale de internet și telefonie
▪ Instalare și configurare software
▪ Realizare rețele de tensiune joasă
▪ Întreținere website și rețele socializare
Tipul sau sectorul de activitate Sisteme de securitate și alarmă

18/01/2017–09/10/2017

Programator
S.C. CODENSOFT DATA S.R.L.
Calea Cisnădiei, nr. 50, 557260 Sibiu (România)
www.developdesk.com/
Atribuții:
▪ Creare pagini web
▪ Întreținere pagini web
▪ Creare aplicații web
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▪ Întreținere pagini web
▪ Realizare conținut grafic
Tipul sau sectorul de activitate Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
05/07/2016–15/01/2017

Tehnician Sisteme de Securitate și Alarmă
S.C. LAVI PROTECT S.R.L.
Str. Prof. Dr. Ioan Moga, nr. 2E, ap. 46, 557260 Sibiu (România)
www.laviprotect.ro
Atribuții:
▪ Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor de securitate
▪ Instalare, configurare, întreținere și depanare sisteme de alarmare
▪ Instalare, configurare, întreținere și depanare sisteme TVCI
▪ Instalare și configurare rețele locale de internet și telefonie
▪ Instalare și configurare software
▪ Realizare rețele de tensiune joasă
▪ Întreținere website și rețele socializare
Tipul sau sectorul de activitate Sisteme de securitate și alarmă

14/03/2016–09/10/2017

Informatician
Facultatea de Drept - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Calea Dumbrăvii, nr. 34, 550324 Sibiu (România)
http://drept.ulbsibiu.ro
Atribuții:
▪ Menținerea în bună funcționare a stațiilor de lucru și a celorlalte componente IT (imprimante,
copiatoare, videoproiectoare, alte periferice) din laboratoarele pe care le deservește unitatea:
devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
▪ Instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice și rezolvarea
eventualelor incidente tehnice;
▪ Instalarea de noi echipamente în rețelele de calculatoare din laboratoare;
▪ Întreținerea și creare de conținut web;
▪ Realizarea și întreținerea bazelor de date și bazelor digitale de cunoștiințe.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

04/02/2014–01/07/2016

Informatician
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bdv. Victoriei, Nr. 10, 550024 Sibiu (România)
www.ulbsibiu.ro
Atribuții:
▪ Proiectare si implementare web
▪ Proiectare si implementare PHP/MYSQL
▪ Administrare servicii web şi baze de date
▪ Suport tehnic Web
Tipul sau sectorul de activitate Programare

01/08/2013–28/10/2013

Asistent vânzări IT
ALTEX ROMANIA SRL
Sibiu Shopping City, 550346 Șelimbăr - Sibiu (România)
www.altex.ro
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Atribuții:
▪ Asistență clienți și Preluare service
▪ Recepție marfă, gestiune și inventariere
▪ Promovare produse
▪ Garanție
Tipul sau sectorul de activitate Vânzări
01/09/2010–Prezent

Vicepreședinte
Clubul Sportiv de Karate Makoto Drăgănești-Olt
Str. Căpitan Drăgănescu, nr. 15A, 235400 Drăgănești-Olt (România)
www.cskmakoto.ro
Atribuții:
▪ Evidențe electronice
▪ Promovare și Publicitate
▪ Administrare baze de date și Site web
▪ Activități administrative și organizatorice
Tipul sau sectorul de activitate Organizație non-profit, Club Sportiv

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2016–30/06/2018

Masterat în informatică

Master - Bolognia
Ciclul II

Facultatea de Științe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bd. Victoriei, 10, 550024 Sibiu (România)
www.ulbsibiu.ro
▪ Fără susținerea lucrării de disertație

01/10/2012–30/06/2014

Certificat de Absolvire Modul Pedagogic

Nivel I

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu (România)
Certificat de Absolvire Modul Pedagogic (Nivel I - Pedagogie iul. 2014 – Prezent Licență Seria X /
Nr. 0021137 - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu)
Documente conexe: Pedagogie - Nivelul I.jpg
01/10/2011–31/07/2014

Licențiat în informatică

Licență - Bolognia
Ciclul I

Facultatea de Științe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bdv. Victoriei, Nr. 10, 550024 Sibiu (România)
www.ulbsibiu.ro
01/09/2007–01/06/2011

Bacalaureat

Diplomă de
Bacalaureat,
MatematicăInformatică

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești-Olt, Drăgănești-Olt (România)
15/09/2003–15/06/2007

Testare Națională
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Drăgănești-Olt (România)

COMPETENŢE PERSONALE
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Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

Emil ALEXE

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

B2

B2

B2

Certificat de Competență Lingvistică în Limba ENGLEZĂ

franceză

B1

B2

B1

B1

A2

germană

A2

A2

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare

▪ Afinitate pentru munca în echipă într-un colectiv unit
▪ Comunicativ, flexibil
▪ Capacitatea de a lucra sub presiune

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ capacitate de lucru în echipă
▪ capacitate de integrare în orice tip de colectiv
▪ atenție sporită la detalii
▪ perfecționist

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ depanări PC și rețele de calculatoare
▪ realizare rețele de calculatoare
▪ realizare instalații electrice
▪ programare în limbaje de nivel înalt ( Javascript, PHP, SQL, HTML, XHTML, C, C++, C#, Java,
ADO.NET, .NET, Matlab, Pascal)
▪ realizare și întreținere baze de date
▪ realizare aplicații informatice complexe
▪ realizare aplicații web și site-uri
▪ prelucrări grafice, desen vectorial, fotografie digitală, font-uri personalizate
▪ instalare și configurare sisteme de securitate și supraveghere video

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Certificat de competenţe digitale - utilizator experimentat

▪ Programare HTML, PHP, SQL, javascript, AJAX, Pascal, C, C++, C# , Matlab, Visual FoxPRO,
Java
▪ Microsoft Office, OpenOffice, Prezi
▪ PhpStorm, SQLyog, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, PhotoScape,
Adobe Illustrator, Adobe Framework, Corel Drow, Inkscape, Latex, Corel Video Studio
▪ Sisteme de operare: Windows '95 - Windows 10; Linux, iOS, Mac și Android
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▪ Cunoștințe de rețele de calculatoare, electro-mecanică și fizică mecanică
▪ CCTV și Control Acces
Alte competenţe

▪ Onestitate
▪ Meticulozitate
▪ Mod de gândire orientat spre client
▪ Abilităţi de comunicare
▪ Flexibilitate
▪ Disponibilitate de lucru în ture
▪ Spirit de echipă
▪ Persoană dornică să invețe lucruri noi
▪ Persoană pozitivă, încrezătoare în forțele proprii
▪ Diplomație, proactivitate și orientare către client
▪ Sportiv profesionist, Karate Shotokan
▪ Pasionat de radio-electronică și robotică

Permis de conducere

AM, B1, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Activități de voluntariat

Voluntar:
▪ Sibiu Capitală Universitară (2015)
▪ Școala de Vară „Alege-ți cariera SMART!" (Edițiile I-III, 2013-2015)
▪ Eurolan (Ediția XII - 2015)
▪ Noaptea Cercetătorilor (Edițiile 2014 și 2015)
▪ ICDD (Edițiile II-IV, 2012-2014)

Certificări

▪ Java Servlets and JSP - Build Java EE (JEE) app (UC-307b7663-14c6-45c0-a0a9e91275ab6334 - Udemy)
▪ Practice Java by Building Projects (UC-bb83dec4-cb00-4333-85a3-99c3fed6f6a2 - Udemy)
▪ Certificate of Attendance (to the HTML5 from A to Z Course) (Dată atestare ian. 2017 –
Prezent Licență AZ-HTML5 / 17012017 - Azimut Vision Cluj-Napoca)
▪ Certificat de competență online (Dată atestareiul. 2016 – Prezent Licență Atelierul Digital Google Romania)
▪ Certificat european - Tehnician pentru Sisteme de Detecție, Supraveghere Video și Control
Acces Domeniu de studiu Sisteme de Detecție, Supraveghere Video și Control Acces –
COD COR 352130 (Sectra S.R.L. - Cluj-Napoca)
▪ Certificate of Attendance (to PHP Course) (Dată atestare ian. 2016 – Prezent Licență AZ-PHPl1
/ 08012016 - Azimut Vision Cluj-Napoca)
▪ Certificat de Absolvire Modul Pedagogic (Nivel I - Pedagogie iul. 2014 – Prezent Licență Seria
X / Nr. 0021137 - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu)
▪ Diplomă de Licență în Informatică (Iul. 2014 - Licență Seria LA / Nr. 0046345 , Universitatea
„Lucian Blaga" din Sibiu - Facultatea de Științe )
▪ Certificat de Competențe Digitale (Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu", Licență seria A / nr.
0370381)
▪ Cunoștiințe de Operare și Programare pe Calculator (Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu",
Licență seria E / nr. 0070711)
▪ Certificat de Competență Lingvistică de Comunicare Orală în Limba ROMÂNĂ (Liceul
Teoretic "Tudor Vladimirescu", Licență seria A / nr. 0338461)
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▪ Certificat de Competență Lingvistică în Limba ENGLEZĂ (Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu",
Licență seria A / nr. 0361341)
▪ Certificat de Absolvire a Liceului (Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu", Licență seria D / nr.
0216751)
▪ Certificat de Absolvire a Ciclului Inferior al Liceului (Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu",
Licență seria C / nr. 0006466)
Documente conexe: Digital Garage Certificate.pdf, PHP course.jpg, HTML5 course.jpg, Tehnician
sisteme de detectie, supraveghere video si control acces.jpg
Proiecte

CREATIV 10 (Decembrie 2018)
Crearea unui portal pentru evenimente și realizarea unei aplicații web pentru crearea de The Story of
Events - Live. Realizare logo și identitate grafică.
www.creativ10.ro
ARTGAMES AVRIG S.R.L. (Mai 2018)
Prima sală de jocuri pe calculator și console de joc din orașul Avrig. Local amenajat în stilul internet
cafe-urilor din Norvegia. Tinerii își pot petrece timpul liber jucându-se, socializând și cunoscând lumea
prin intermediul internetului.
Cabinet Veterinar Dr. Nicolae Coldea (Noiembrie 2017)
Dr. Nicolae Coldea deține una dintre cele mai avansate clinici veterinare din Sibiu. Vizibilitatea online a
clinicii și activității Doctorului Nicolae Coldea a fost îmbunătățită și adusă la cote maxime.
https://www.coldea.ro
Web Creation UK (ianuarie 2017 – octombrie 2017)
Este unul dintre liderii de pe piața creatorilor de aplicații, platforme și site-uri web din Marea Britanie...
SIBIU – CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ (iunie 2015 – iulie 2015)
Este un proiect cu caracter sincretic și interdisciplinar, bazat pe un concept original și inovator, care își
propune să stimuleze excelența culturală, să evidențieze dimensiunea europeană a culturii produse în
Sibiu și, totodată, să probeze rolul...
DigiFact (mai 2015 – iunie 2015)
DigiFact Project is expected to:
- increase in student and teacher mobility
- more chances of self-development and personal growth for students and professionals who
participate in the LLP
- increased collaboration in the scientific fields tackled by the project between the partner universities
- increase in the number of collaborations (bi- or multi-lateral) between...
Școala de vară „Alege-ți cariera SMART!" (aprilie 2015 – iulie 2015)
Școala de vară „Alege-ți cariera SMART!", Ediția a III-a
Universitatea „Lucian Balaga" din Sibiu
update website & online register form
7 days supervisor for participants
3 membri ai echipei
Interkulturalität und Mehrsprachigkeit im siebenbürgischen Karpatenbogen (ianuarie 2015)
Sommerschule an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt
Interkulturalität und Mehrsprachigkeit im siebenbürgischen Karpatenbogen
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C.S.K. MAKOTO (ianuarie - noiembrie 2015)
Clubul Sportiv de Karate MAKOTO Drăgănești-Olt
website, webmail, facebook, poster, flayer
Axel Wee (ianuarie 2015)
Web development
S.C. ASSET PROTECTION SISTEMS S.R.L (ianuarie 2015)
Servicii de siguranţă pentru protecţia bunurilor şi indivizilor.
website & mail
EUROLAN 2015 (noiembrie 2014 – august 2015)
The EUROLAN 2015 Summer School on Linguistic Linked Open Data 12th in the series of
EUROLAN Schools
Asset Protection Sistems S.R.L. (decembrie 2014)
Remake logo
Lavi Protect S.R.L. (noiembrie 2014)
Sisteme de Securitate
website & GUI for DVR
Faculty of Law (septembrie 2014 – octombrie 2014)
A new website for the Faculty of Law from „Lucian Blaga" University of Sibiu
DGA (septembrie 2014)
The website for student campus
Școala de vară „Alege-ți cariera SMART!" (iulie 2014)
Școala de vară „Alege-ți cariera SMART!", Ediția a II-a
Universitatea „Lucian Balaga" din Sibiu
update website & online register form
7 days supervisor for participants
3 membri ai echipei
GAIHE (iulie 2014)
Logo design
http://www.he-governance-of-innovation.esen.education.fr/
Conferința Internațională REFORMELE PRIVIND CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT ÎN
ȚĂRILE EUROPENE (iunie 2014)
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Facultatea de Drept a organizat Conferința Internațională
REFORMELE PRIVIND CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT ÎN ȚĂRILE EUROPENE
LAS REFORMAS SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN LOS PAISES
EUROPEOS
website & online register form
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ TENDINȚE ACTUALE ÎN DOMENIUL FINANCIAR BANCAR
ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ, EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ (mai 2014)
Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, Asociația Europeană de Drept Bancar și
Financiar și Facultatea de Drept din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu au organizat
Conferința internațională cu tema: "TENDINȚE ÎN DOMENIUL FINANCIAR ȘI BANCAR ÎN
LEGISLAȚIA...
Conferința EDUCAȚIA ÎN SECOLUL XXI – prezent și perspective DIALOGURI ULBS:
învățământ universitar – învățământ preuniversitar (aprilie 2014 – iunie 2014)
Conferința EDUCAȚIA ÎN SECOLUL XXI – prezent și perspective
DIALOGURI ULBS: învățământ universitar – învățământ preuniversitar
website & online register form
Faculty of Science (iunie 2013)
A new website for the Faculty of Science from Lucian Blaga University of Sibiu
6 membri ai echipei
Web development (septembrie 2011)
challenging,
Business models have to change in order to became more competitive and efficient!
3 membri ai echipei
C.S.K. MAKOTO Drăgănești-Olt (aprilie 2009)
Clubul Sportiv de Karate MAKOTO Drăgănești-Olt
website
ANEXE
▪ Digital Garage Certificate.pdf
▪ Google Digital Marketing Certificate.pdf
▪ PHP course.jpg
▪ HTML5 course.jpg
▪ Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video si control acces.jpg
▪ Pedagogie - Nivelul I.jpg
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Pașaport lingvistic
Emil ALEXE
Limba(i) maternă(e)

Limbile străine

română

engleză, franceză, germană

engleză
Autoevaluarea competenţelor lingvistice
ÎNŢELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

Participare la conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

Scriere

C2

C2

B2

B2

B2

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Certificate şi diplome
Denumirea

Instituţia emitentă

Certificat de Competență Lingvistică în Limba
ENGLEZĂ

Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu", Licență seria
A / nr. 0361341

Data

Nivelul*

31/07/2011

B1

franceză
Autoevaluarea competenţelor lingvistice
ÎNŢELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

Participare la conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

Scriere

B1

B2

B1

B1

A2

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator elementar

germană
Autoevaluarea competenţelor lingvistice

Paşaportul Lingvistic Europass face parte din Portofoliul Lingvistic European elaborat de către Consiliul Europei
(www.coe.int/portfolio).
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ÎNŢELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

Participare la conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

Scriere

A2

A2

A1

A1

A1

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Paşaportul Lingvistic Europass face parte din Portofoliul Lingvistic European elaborat de către Consiliul Europei
(www.coe.int/portfolio).
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Înţelegere

Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi Straine - Grila de auto-evaluare
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Pot să înţeleg expresii cunoscute si
propoziţii foarte simple referitoare la
mine, la familie şi la împrejurări
concrete, când se vorbeşte rar şi cu
claritate.

Pot să înţeleg expresii şi cuvinte
uzuale frecvent întâlnite pe teme ce
au relevanţă imediată pentru mine
personal (de ex., informaţii simple
despre mine şi familia mea,
cumpărături, zona unde locuiesc ,
activitatea profesională). Pot să
înţeleg punctele esenţiale din
anunţuri şi mesaje scurte, simple şi
clare.

Pot să înţeleg punctele esenţiale în
vorbirea standard clară pe teme familiare
referitoare la activitatea profesională,
scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot
să înţeleg ideea principală din multe
programe radio sau TV pe teme de
actualitate sau de interes personal sau
profesional, dacă sunt prezentate într-o
manieră relativ clară şi lentă.

Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri
destul de lungi şi să urmăresc chiar şi
o argumentare complexă, dacă
subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot
să înţeleg majoritatea emisiunilor TV
de ştiri şi a programelor de actualităţi.
Pot să înţeleg majoritatea filmelor în
limbaj standard.

Pot să înţeleg un discurs lung, chiar
dacă nu este clar structurat, iar
conexiunile sunt numai implicite şi nu
semnalate în mod explicit. Pot să
înţeleg programe de televiziune şi
filme fără prea mare efort.

Nu am nici o dificultate în a înţelege
limba vorbită, indiferent dacă este vorba
despre comunicarea directă sau în
transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă
ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi,
cu condiţia de a avea timp să mă
familiarizez cu un anumit accent.

Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte
şi propoziţii foarte simple, de exemplu,
din anunţuri, afişe sau cataloage.

Pot să citesc texte foarte scurte şi
simple. Pot să găsesc anumite
informaţii previzibile în diverse
materiale cotidiene (de ex., reclame,
prospecte, meniuri, orare) şi pot să
înţeleg scrisori personale scurte şi
simple.

Pot să înţeleg texte redactate, în
principal, într-un limbaj uzual sau
referitor la activitatea mea profesională.
Pot să înţeleg descrierea evenimentelor,
exprimarea sentimentelor şi a urărilor din
scrisori personale.

Pot să citesc articole şi rapoarte pe
teme contemporane, în care autorii
adoptă anumite atitudini şi puncte de
vedere. Pot să înţeleg proză literară
contemporană.

Pot să înţeleg texte faptice şi literare
lungi şi complexe, sesizând diferenţele
stilistice. Pot să înţeleg articolele
specializate şi instrucţiunile tehnice
lungi, chiar dacă nu se referă la
domeniul meu.

Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de
text, chiar dacă este abstract sau
complex din punct de vedere lingvistic
sau al structurii, de exemplu, manuale,
articole specializate şi opere literare.

Pot să comunic într-o conversaţie
simplă, cu condiţia ca interlocutorul să
fie dispus să repete sau să reformuleze
frazele sale într-un ritm mai lent şi să
mă ajute să formulez ceea ce încerc să
spun. Pot să formulez întrebări simple
pe teme cunoscute sau de necesitate
imediată şi să răspund la asemenea
întrebări.

Pot să comunic în situaţii simple şi
uzuale care presupun un schimb de
informaţii simplu şi direct pe teme şi
despre activităţi familiare. Pot să
particip la discuţii foarte scurte, chiar
dacă, în general, nu înţeleg suficient
pentru a întreţine o conversaţie.

Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor
care pot să apară în cursul unei călătorii
printr-o regiune unde este vorbită limba.
Pot să particip fără pregătire prealabilă la
o conversaţie pe teme familiare, de
interes personal sau referitoare la viata
cotidiană (de ex. familie, petrecerea
timpului liber, călătoriile, activitatea
profesională şi actualităţi).

Pot să comunic cu un grad de
spontaneitate şi de fluentă care fac
posibilă participarea normală la o
conversaţie cu interlocutori nativi. Pot
să particip activ la o conversaţie în
situaţii familiare, exprimându-mi şi
susţinându-mi opiniile.

Pot să mă exprim fluent şi spontan,
fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în
mod prea vizibil. Pot să utilizez limba
în mod flexibil şi eficient în relaţii
sociale şi în scopuri profesionale. Pot
să-mi formulez ideile şi punctele de
vedere cu precizie şi să-mi conectez
intervenţiile bine de cele ale
interlocutorilor mei.

Pot să particip fără efort la orice
conversaţie sau discuţie şi sunt
familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi
colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să
exprim cu precizie nuanţe fine de sens.
În caz de dificultate, pot să reiau ideea
şi să-mi restructurez formularea cu
abilitate, în aşa fel încât dificultatea să
nu fie sesizată.

Pot să utilizez expresii şi fraze simple
pentru a descrie unde locuiesc şi
oamenii pe care îi cunosc.

Pot să utilizez o serie de expresii şi
fraze pentru o descriere simplă a
familiei mele şi a altor persoane, a
condiţiilor de viată, a studiilor şi a
activităţii mele profesionale prezente
sau recente.

Pot să leg expresii şi să mă exprim
coerent într-o manieră simplă pentru a
descrie experienţe şi evenimente, visele
mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot
să îmi argumentez şi explic pe scurt
opiniile şi planurile. Pot să povestesc o
întâmplare sau să relatez intriga unei
cărţi sau a unui film şi să-mi exprim
reacţiile.

Pot să prezint descrieri clare şi
detaliate într-o gamă vastă de subiecte
legate de domeniul meu de interes. Pot
să dezvolt un punct de vedere pe o
temă de actualitate, arătând avantajele
şi dezavantajele diferitelor opţiuni.

Pot să prezent descrieri clare şi
detaliate pe teme complexe, integrând
subtemele, dezvoltând anumite puncte
şi terminându-mi intervenţia cu o
concluzie adecvată.

Pot să prezint o descriere sau o
argumentaţie cu claritate şi fluentă, întrun un stil adaptat contextului; cu o
structură logică eficientă, care să ajute
auditoriul să sesizeze şi să retină
punctele semnificative.

Pot să scriu o carte poştală scurtă şi
simplă, de exemplu, cu salutări din
vacantă. Pot să completez formulare
cu detalii personale, de exemplu,
numele, naţionalitatea şi adresa mea
pe un formular de hotel.

Pot să scriu mesaje scurte şi simple.
Pot să scriu o scrisoare personală
foarte simplă, de exemplu, de
mulţumire.

Pot să scriu un text simplu şi coerent pe
teme familiare sau de interes personal.
Pot să scriu scrisori personale descriind
experienţe şi impresii.

Pot să scriu texte clare şi detaliate întro gamă vastă de subiecte legate de
domeniul meu de interes. Pot să scriu
un eseu sau un raport, transmiţând
informaţii sau argumentând în favoarea
sau împotriva unui punct de vedere.
Pot să scriu scrisori subliniind
semnificaţia pe care o atribui personal
evenimentelor sau experienţelor.

Pot să ms exprim prin texte clare, bine
structurate, dezvoltând punctele de
vedere. Pot să tratez subiecte
complexe într-o scrisoare, un eseu
sau un raport, subliniind aspectele pe
care le consider importante. Pot să
selectez un stil adecvat destinatarului.

Pot să scriu texte clare, cursive,
adaptate stilistic contextului. Pot să
redactez scrisori, rapoarte sau articole
complexe, cu o structură logică clară,
care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi
să retină aspectele semnificative. Pot
să redactez rezumate sau recenzii ale
unor lucrări de specialitate sau opere
literare.

Ascultare

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie]

Scriere

Discurs oral

Scriere
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