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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Şanta Ana-Maria Iulia 
Adresa(e) Str. Popa Rusu, nr. 26, sector 2, cod 021024, Bucureşti, România 

 

Mobil  +40723360283   

E-mail(uri) anamaria_iulia_santa@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 14/02/1983 
  

  

Sex 
 

                  Experienţa profesională 
                                                    Perioada            
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi si responsabilităţi principale 
 
                 Numele şi adresa angajatorului 
 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada            
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi si responsabilităţi principale 
    
 
    
                 Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  
                                                   Perioada     
                         Funcţia sau postul ocupat 
         
 
         Activităţi si responsabilităţi principale 
    
 
                 Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

                                                Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
 

     Activităţi si responsabilităţi principale 
 
 

             Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Feminin 
 
 
August 2015 – Ianuarie 2016 
Jurist Dreptul Uniunii Europene & Dreptul Concurenţei   
Dreptul Uniunii Europene, dreptul concurenţei, drept comercial, fuziuni şi achiziţii, drept internaţional 
financiar şi bancar, reglementări financiare internaţionale 
Firma de avocatură Rautner Rechtsanwälte GmbH, Schulerstraße 7,  
1010 Viena, Austria 
Avocatură şi consultanţă juridică 
 
Septembrie 2012 – Martie 2013 
Expert in cadrul Biroului Cooperare Internaţională, Direcţia Juridică şi Cooperare Internaţională, 

  Activităţi de cooperare internaţională derulate cu instituţii de specialitate din domeniul proprietăţii 
  intelectuale, de exemplu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Geneva), Oficiul European   
  de Brevete (München), OAPI Alicante; organizarea Concursului Inovării in colaborare cu OEB Viena,     
  studierea legislaţiei de specialitate la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional, participare 
  la grupul interministerial privind Curtea Unică în materie de Brevete, elaborare proceduri operaţionale 
  Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci (OSIM), str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, Bucureşti 
  Activităţi in domeniul proprietăţii intelectuale 
   
 2006 -  2011 
  Consultant în proiecte internaţionale finanţate de Comisia Europeană (Phare, Twinning, Twinning 
  Light), cu Banca Mondială în “Analiza funcţională a administraţiei române”; colaborare cu   
  Proiectul bilateral Olanda-România pe tema „cross-compliance“ (eco-condiţionalitate) 
  Activităţi de birou, persoană de contact ntre consultanţii (experţii) din cadrul proiectului şi experţii 
  români din Minister, însoţirea experţilor în cadrul întâlnirilor din Minister, traduceri, interpretariat (limba 
  germană, limba engleză) 
  Colaborări proiecte europene (de exemplu Agrarmarkt Austria) 
  Construcţie instituţională (Institutional building), proiecte de consultanţă pentru sectorul public 
 
  Prezentare detaliată: 
  Februarie 2010 – Iunie 2010 
  Colaborator al liderului de proiect în cadrul Proiectului CE Twinning Light “Continuarea imbunătăţirii 
   sistemului de înregistrare şi identificare a animalelor în România” 
   Activităţi de birou, persoană de contact între consultanţii (experţii) din cadrul proiectului şi experţii 
  români din Minister, însoţirea experţilor în cadrul întâlnirilor din Minister, traduceri, interpretariat (limba 
  germană, limba engleză) 
  Colaborări proiecte europene (de exemplu Agrarmarkt Austria) 
  Construcţie instituţională (Institutional building) 
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                                                    Perioada                                      
                          Funcţia sau postul ocupat 
             
          
         Activităţi si responsabilităţi principale 
                  
 
                  Numele şi adresa angajatorului 
      
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

  Decembrie 2008 – Noiembrie 2009 
  Asistentă (full time) a Consilierului Rezident de Twinning (RTA) German în Proiectul CE de Twinning     
  “Continuarea sprijinului acordat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru consolidarea    
  capacităţii de adaptare permanentă a politicilor agricole”  
  Activităţi de birou, persoană de contact între consultanţii (experţii) din cadrul proiectului şi experţii 
  români din Minister, insoţirea experţilor în cadrul întâlnirilor din Minister, traduceri, interpretariat (limba 
  germană, limba engleză) 
  în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, b-dul Carol I, nr. 17, etajul 3, camera 12,  
 RO – 030161 Bucureşti (ROMÂNIA) 
       

 Construcţie instituţională (Institutional building) 

                                               
                                                 Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
        

Activităţi si responsabilităţi principale 
 

 
                Numele şi adresa angajatorului 
     
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
  
 

                                                Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
  Februarie 2006 – Februarie 2008 
  Asistentă (full time) a Consilierului Rezident de Twinning (RTA) German în Proiectul CE de Twinning     
  “Consolidarea capacităţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale de a elabora politici”   
  Activităţi de birou, persoană de contact între consultanţii (experţii) din cadrul proiectului şi experţii 
  români din Minister, însoţirea experţilor în cadrul întâlnirilor din Minister, traduceri, interpretariat (limba 
  germană, limba engleză) 
  în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, b-dul Carol I, nr. 17, etajul 3, camera 12  
  RO – 030161 Bucureşti (ROMÂNIA) 
  Construcţie instituţională (Institutional building) 
 
   
  2008 – 2016 (part-time) 
  Asistent Director General 
 
 S.C. LORAMI CONIMPEX S.R.L. 
 Asistenţă management 

 
Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi si responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

 
05/12/2005 – 10/02/2006 
Specialist Operaţiuni 
Sprijin pentru Operaţiuni – Account Management (Managementul clienţilor) (Managementul 
tranzacţiilor, reclamaţii de ordin financiar, suport clienţi) pentru partenerii germani Hewlett Packard  
Hewlett Packard 
Account Management 

Perioada 01/10/2005 - 01/12/2005  

Funcţia sau postul ocupat Consultant (Trainer limba germană) 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de consultant şi activităţi tutoriale în cadrul unor cursuri de limba germană pentru angajaţii 
„Alba Project Management România” 

 

Numele şi adresa angajatorului  „Alba Project Management România” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect 
  

Perioada 01/03/2004 - 31/03/2004 si 01/07/2003 - 31/07/2003 

Funcţia sau postul ocupat Practicant 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de documentare, cercetare, raportare în domeniul integrării europene, revista presei pentru 
presa internaţională, organizare de evenimente, office management, activităţi administrative  

Numele angajatorului Reprezentanţa landului Baden-Württemberg la Uniunea Europeană, Rue Belliard 62, Bruxelles 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Documentare, cercetare, raportare, creare de contacte la nivel european – Instituţie europeană 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada din anul 2016 pânǎ în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand Şcoala Doctoralǎ Administrarea Afacerilor, A.S.E. București 

Activităţi si responsabilităţi principale Domeniul Administrarea Afacerilor 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
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Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ//furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ//furnizorului de formare 
 

din anul 2014  până în prezent 
Doctorand în Drept 
Dreptul Uniunii Europene, dreptul concurenţei 
 
 
Universitatea din Viena,  
Facultatea de Drept ("Juridicum") 

 
2012-2013 

Masterat în Drept Internaţional şi European al Afacerilor 
 

Drept Internaţional şi European al Afacerilor: Drept European al Proprietăţii Intelectuale, Arbitraj, 
Dreptul Afacerilor şi Drepturile Omului, Drept Internaţional Financiar, Drept Internaţional Bancar, Drept 
Internaţional al Distribuţiei, Tehnici Contractuale 
Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Universitatea din Bucureşti (diplomă dublă) 

 
 
 
 
 

Perioada Februarie 2012 

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în Drept  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare  
 
 

                                                Perioada 
                  Calificarea/diploma obţinută 
                            Disciplinele principale   
       studiate/competenţele profesionale    
                                               dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
                               Disciplinele principale 
          studiate/competenţele profesionale     
                                                  dobândite 
                      Numele şi tipul instituţiei de    
           învăţământ/furnizorului de formare 

 
Perioada 

                     Calificarea/diploma obţinută 
                               Disciplinele principale 
          studiate/competenţele profesionale     
                                                  dobândite 
                      Numele şi tipul instituţiei de    
           învăţământ/furnizorului de formare 

 
                                                   

                                                  Perioada 
                               Disciplinele principale 
          studiate/competenţele profesionale 
                                                  dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

Ştiinţe juridice 
 
 
Universitatea din Bucureşti,  
Facultatea de Drept  
 

 
 2012 
 Seminarii tematice referitoare la problematici actuale ale Uniunii Europene ("Programme de formation 
 à destination de hauts fonctionnaires roumains")  
  
 Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Francez şi Institutul Diplomatic Român 
 

 
   
 

2012 
Cursuri de limba franceză ("Le français dans la vie diplomatique et la fonction publique 
internationale" élaboré par l’Organisation Internationale de la Francophonie - OIF) 
 
Institutul Francez Bucureşti 

 
 
  
   01/10/2001 - 07/07/2005 

Economist licenţiat 
Administrarea Afacerilor (Economia Întreprinderii) 
 
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti,  
Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine (actualmente Facultatea de Administrarea Afacerilor 
cu predare in Limbi Străine) – Secţia Germană 

  
  01/10/2003 - 31/07/2004 
  Bursă de studiu DAAD (Serviciul German de Schimb Academic) în Germania: „European Recovery 
  Programme” 
   
  Universitatea din Trier, Germania 
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                                                Perioada 
                             Disciplinele principale 
        studiate/competenţele profesionale             
                                                dobândite 
                     Numele şi tipul instituţiei de   

            învăţământ/furnizorului de formare 
 
 
                                                   Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
                                               Disciplinele   
               principalestudiate/competenţele   
                             profesionale dobândite 
                      Numele şi tipul instituţiei de    
           învăţământ/furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
                                               Disciplinele   
               principalestudiate/competenţele   
                             profesionale dobândite 
                      Numele şi tipul instituţiei de    
           învăţământ/furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                     Calificarea/diploma obţinută 
                                               Disciplinele   
               principalestudiate/competenţele   
                             profesionale dobândite 
                      Numele şi tipul instituţiei de    
           învăţământ/furnizorului de formare  
 
 
    Rezultate reprezentative obţinute 
 

                    
                         Participări la conferinţe 

  
     
                                                   
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 
  01/10/2003 - 31/07/2004 
  Certificat de Studii Europene obţinut în anul 2004 la Centrul de Studii Europene din cadrul Universităţii   
  din Trier - Catedra Jean Monnet de Studii Europene şi Catedra UNESCO-Europa intr-o perspectivă 
  internaţională desemnată de Comisia Europeană drept Centru de Excelenţă Jean Monnet 
 
  Universitatea din Trier (Centrul de Excelenţă Jean Monnet), Germania 

 
  
  Iunie 2001 

Bacalaureat, “Abitur” german (Secţia Germană) 
Nota germană 1,1 = Nota românească 10) 
 
 
„Liceul Hermann Oberth Bucureşti” (Liceul German, actualmente Colegiul German Goethe) 
 
 
15/09/1998 - 31/07/1999 
Bursă în Germania (în localitatea Bad Wimpfen, landul Baden-Württemberg) 

  Cursuri şcolare; Activităţi extraşcolare (workshop internet, workshop Musical, workshop gimnastică) 
  Cursuri operare computer (Windows şi Word), scurt stagiu la Radio „Südwestrundfunk Heilbronn” 
 
  Fundaţia germană „Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg“, Stuttgart 
 
 
 15/08/1989 - 30/06/2001 
  Şcoala primară, gimnaziul şi liceul la Liceul German din Bucureşti (Secţia Germană) 
 
 
 
 „Liceul Hermann Oberth Bucureşti” (Liceul German, actualmente Colegiul German Goethe) 
 
 
 
 
 
 
 2015, 2014 
 Participare la Simpozionul Anual de Concurenţă al Camerei de Comerţ din Austria (WKO), organizat la   
 Viena  
 
 2015 
 Participare la Conferinţa „Piaţa internă digitală” la Ministerul Economiei şi Cercetării din Austria, Viena 
 
 2014 
 Participare la Conferinţa „Noua Directivă Private Enforcement” în domeniul concurenţei, organizată la    
 Viena de Autoritatea Naţională de Concurenţă din Austria şi de Reprezentanţa Comisiei Europene în   
 Austria  
  
 2014 
 Participare la Conferinţa „Schimbări instituţionale în lumina guvernanţei Uniunii Europene” organizată la   
 Viena de Institutul de Cercetări privind Integrarea Europeană din Viena  
 
 2013, 2012 
 Participare la Cercul de Dreptul Concurenţei la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 
 
 08/08/2005 - 21/08/2005 
 „Şcoala de Vară Bucureşti 2005” (Tema: „Integrarea diversităţii economice în Europa”) 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 
 20/06/2002 - 27/06/2002 
 Şcoala de vară Tuşnad (Tema: „E-Business”) 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti 
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                                 Proiecte de cercetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Premii şi distincţii 
 

 
 21/04/2005 - 22/04/2005 
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice (Domeniul de cercetare: Marketing: Managementul Relaţiilor cu    
 Clienţii)  
 Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 
 15/04/2002 - 16/04/2002 
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice (Domeniul de cercetare: psihologie socială) 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 
 
 01/11/2005   
 Premiul I la concursul naţional „Premiul REHAU Romania 2005” 
 Compania REHAU 
 
 01/10/2004 
 Premiul I (pentru media obţinută în anul universitar 2003-2004) 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 
 2001 
 Premiul I la faza naţională a Olimpiadei de Limba Germană Maternă 
 

 01/07/1998 - 20/07/1998  

  Bursă în Germania, la Bremen (3 săptămâni) obţinută ca premiu cu ocazia participării la Olimpiada de 
 Limba Germană Maternă   

 
Membru în comitete de organizare sau 

ştiinţifice ale unor conferinţe studenţesţi 
Membru în organizaţii profesionale 

 
Activităţi sociale şi culturale  

 
de la 01/08/2003 
Membru al organizaţiei de tineret „Tineri din Europa” (Nachwuchskräfte für Europa e.V.) 
Organizaţia de tineret „Tineri din Europa” (Nachwuchskräfte für Europa e.V.) 
 
01/05/2005 - 15/06/2005 
Curs: „Germania în film şi caricatură” 
Institutul Goethe Bucureşti 
 
01/03/2002 - 01/06/2002 
Cursuri de limba spaniolă 
Institutul Cervantes Bucureşti 
 
Cursuri de dans sportiv 
 
15/09/1997 - 14/06/1999 
Cursuri de arte plastice 
Şcoala de Arte Plastice nr. 4 Bucureşti 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale  

 

  

Limba maternă Româna 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Germana  C2 
Utilizator 

experimentat  C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat 

Engleza  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Franceza  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 
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Spaniola  A2 
Utilizator 
elementar  A2 

Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Abilitate de a lucra în echipă: am participat la diverse workshop-uri, şcoli de vară şi forme de 
invăţămant orientate pe proiecte (în Germania) 

Competenţa de a organiza activităţi independente (în calitate de consultant liber-profesionist) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), XP, Windows 7, 8, 10, Internet 

  

Competente si aptitudini artistice Pictura 

  

Alte competenţe şi aptitudini   Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România (pentru limba germană) 
 

                 
 
 
 
          Data                    Semnătura 
 
        _______________________ 
 



 

 

 
Niveluri europene ale limbilor – Grila de auto-evaluare 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Î  
N  
Ţ  
E  
L  
E  
G 
E  
R  
E 

Ascultare 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. 

Citire 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. 

V 
O 
R  
B 
I 
R  
E 

Participare la 
conversaţie 

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. 

Discurs oral 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, într-un un stil adaptat contextului; 
cu o structură logică eficientă, care să ajute 
auditoriul să sesizeze şi să retină punctele 
semnificative. 
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Scriere 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 într-o 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 ma 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. 

 


