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TEMATICA PROBEI DE LIMBA ENGLEZA
IN VEDEREA SELECŢIEI STAGIARILOR VET
IN CADRUL PROIECTULUI FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+
ACTIUNEA CHEIE 1, 2021-1-RO01-KA122-VET- 000017646
intitulat Dezvoltarea de competențe ocupaționale în context European






Elaborarea – oral sau în scris – unei descrieri simple a unui eveniment sau a unor experienţe
profesionale/personale, pe bază de suport vizual sau pornind de la un plan de idei
Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) faţă de opiniile exprimate în cadrul unei discuţii din punct
de vedere profesional/personal.
Comunicarea în vederea realizării unei sarcini profesionale care necesită un schimb de informaţii
simplu şi direct
Desprinderea sensului global / ideii principale ale unui mesaj scurt articulat clar şi rar / dintrun
text scurt
Participarea la interacţiuni verbale în contexte cotidiene pe teme familiare
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII

• A da şi a solicita informaţii
• a oferi şi a solicita informaţii legate de completarea unui formular
• a exprima grade de certitudine
• a raporta
• a-şi exprima acordul/dezacordul
• a exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct de vedere
• a compara acţiunile prezente cu cele trecute
• A descoperi şi a exprima emoţii
• a exprima refuzul, a argumenta refuzul
• a exprima surpriza, curiozitatea, teama, îndoiala
• a exprima compasiunea
• a folosi stilul formal/ informal
• A convinge
• a încuraja, a avertiza pe cineva
• a comenta păreri
• a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie
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ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
• Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive collective
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul
• Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului
• Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative
• Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă directă şi indirectă; verbe modale; construcţii cu
infinitivul şi cu participialul, funcţii sintactice ale participiul trecut
• Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
• Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
• Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă
COMISIE DE SELECTIE - PROBA DE LIMBA ENGLEZA
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