
Despre examenele DELF DALF 

 

Diplomele DELF DALF sunt diplome oficiale, eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa 

în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză. Diplomele sunt recunoscute la nivel 

internaţional și au valabilitate nelimitată. 

 DELF pentru elevi (clasele V-XII) se numește DELF junior, iar temele regăsite în exerciții 

sunt de interes pentru elevi; 

 DELF pentru adulți, numit „tout public”, este destinat adolescenților și adulților, iar în 

exerciții regăsim subiecte ce privesc toate aspectele societății. Deși oricine, indiferent de 

vârstă, se poate înscrie la această sesiune, tinerilor sub 16 ani le este recomandat să se înscrie 

la sesiunea DELF elev. 

Diplomele DELF-DALF validează abilitățile dobândite în limba franceză și permit, în funcție de 

nivelul obținut: 

 admiterea la universități din Franța 

 aplicarea pentru naționalitatea franceză  

 obținerea mai ușoară a unui loc de muncă în România sau în străinătate 

 concretizarea unui proiect de mobilitate etc. 

În România, DELF pentru juniori este recunoscut de Ministerul Educației din România; nivelurile B1 

și B2 echivalează proba de bacalaureat. Nivelul A2 permite accesul în clasele de bilingv franceză. 

Pentru elevi, există 4 diplome care permit validarea primelor 4 niveluri ale Cadrului European Comun 

de Referință pentru Limbi: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. 

Pentru adulți, există 6 diplome care permit validarea celor 6 niveluri ale Cadrului European Comun 

de Referință pentru Limbi: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. 

Examenele DELF-DALF constau într-o serie de teste pentru a evalua diferite abilități:  

 înțelegere orală 

 înțelegere scrisă 

 producție scrisă  

 producție orală 

Probele scrise sunt evaluate de către profesori evaluatori care au urmat o pregătire oficială și 

obligatorie. Proba orală, la fel ca și în cazul probelor scrise, este evaluată de o pereche de examinatori 

care au urmat o pregătire oficială și obligatorie. 

În 2023, au loc 3 sesiuni DELF pentru elevi și pentru adulți. 

La sesiunea din 10-11 iunie 2023 se pot înscrie atât elevi, studenți cât și adulți pentru oricare din cele 

6 niveluri, vârsta minimă recomandată fiind de 16 ani. 

Candidații care obțin punctaj de trecere vor primi în primă fază un atestat de reușită cu rezultatele la 

fiecare din cele 4 competențe, care este valabil până la eliberarea diplomelor DELF DALF.  

Institutul Francez din România și Alianțele Franceze oferă un tarif preferenţial pentru toţi elevii 

înscrişi în sistemul de învăţământ din România, pentru studenţii cu vârsta peste 18 ani (este 

obligatorie prezentarea unui carnet de student valabil) şi pentru cursanţii înscrişi la un curs la Institutul 

Francez sau la Alianța Franceză la care susține examenul. 

 

 


