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Abstract: There are numerous different selections of vocabulary for levels A1-A2 of linguistic 

competence - the beginner level, as it would have been considered pre-CEFR. The multiplicity 

and diversity of those approaches leads eventually to a series of word lists containing the 

vocabulary necessary at beginner level. Though steeped in different perspectives, such lists are 

partially overlapping and maintain a sort of dialogue. The lists are joined by theoretical works 

regarding the adequate lexical selection for different proficiency levels and by RFL textbooks 

that put those selections into operation in practical situations of communication. It can be 

argued, that this multiperspectivity is indeed a productive one and their interaction can lead to a 

nuanced establishing of vocabulary contingent claimed by the first levels of linguistic 

competence in the case of RFL. 
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1. Introducere 

Achiziționarea progresivă a vocabularului în cazul învățării unei limbi, alta decît cea 

maternă, este o temă ignorată pînă la mijlocul secolului 20, dar analizată intens în lucrările mai 

recente de specialiștii în didactica limbilor străine. James Milton explică această stare de fapt 

prornind de la comentariul lui Harris și Snow:  

An example of the prevailing attitude to vocabulary in pedagogy can been seen in the 

comment by Harris and Snow that “few words are retained from those which are ‘learned’ 

or ‘taught’ by direct instruction ... [and learners] extend their vocabulary through sub-

conscious acquisition” (Harris & Snow 2004, pp. 55-61). With this attitude, the explicit 

teaching of vocabulary, and the systematic organisation of vocabulary in the curriculum, is 

not a priority. (Milton 2013: 58).  

Dar asimilarea primelor cuvinte, respectiv îmbogățirea vocabularului ies din zona obscură și își 

primesc astăzi atenția cuvenită în predarea, respectiv învățarea unei limbi străine sau în cazul 

evaluării competențelor de comunicare dobîndite. Achiziția vocabularului nu este nicidecum 

lăsată la voia întîmplării. 

Analizînd lucrările pentru limba română ce propun selecția vocabularului pentru 

învățarea românei ca limbă străină (RLS), respectiv pentru diferitele niveluri de competență 

lingvistică descrise de Cadrul european comun de referință pentru limbi (2001/2003)
i
, observăm 

trei modalități de abordare a acestui proces de alegere, și anume: prin realizarea unei selecții în 

dicționarele de mărime medie și / sau în listele de frecvență a cuvintelor; prin studii dedicate 

explicit împărțirii materialului lingvistic pe niveluri de competență lingvistică și, fără a ne 

confrunta de data aceasta cu liste, dar cu o valoare de impact major asupra celor care vor să 

învețe limba română, prin selecția întreprinsă de înșiși autorii manualelor de RLS. Vom analiza 

în continuare cele trei metode de selecție și vom pune în oglindă alegerile întreprinse în manuale 

(iar manualul Puls 2009, nivelurile A1 – A2, va reprezenta această categorie și va fi considerat 

element exemplar în cadrul acestor comparații), acolo unde situațiile de comunicare și 



înlănțuirile de vocabular devin concrete, listele trebuind să prindă viață în dialoguri, texte scrise, 

mesaje de tot felul, prelegeri etc. Se naște întrebarea: cît de mult se suprapune informația lexicală 

cuprinsă în dicționarele / listele de frecvență dedicate RLS sau în descrierile unui nivel de 

competență lingvistică celei ce își are intrarea, oarecum naturală, în situațiile de comunicare 

abordate într-un manual? Stabilirea bagajului lexical pentru nivelurile A1 și A2, de exemplu, ia 

în considerare conținutul manualelor existente? Sau sunt considerate acestea din urmă doar 

elemente derivate ale lucrărilor teoretice ce doar aplică, dar nu propun o perspectivă proprie? 

Poate fi neglijată informația din manuale și alte materiale didactice dedicate învățării, predării și 

evaluării RLS atunci cînd se face trierea materialului lingvistic pentru diferitele niveluri de 

competență lingvistică? 

Dacă ne îndreptăm atenția asupra cantității, asupra numărului de cuvinte ce este propus 

pentru fiecare nivel de competență în parte, cifrele vehiculate sunt destul de diferite. Milton 

(2013: 65) stabilea pentru limba engleză ca limba a doua un necesar de sub 1500 de cuvinte la 

nivelul A1 și de 1500 – 2500 de cuvinte pentru nivelul A2. Diferența mare în cazul nivelului A2 

între 1500 și 2500 de cuvinte venind din deosebirea făcută între vocabularul utilizat activ și cel 

cunoscut, dar utilizat doar în receptarea informației (vocabular pasiv). Cele mai frecvente 5000 

de cuvinte ale limbii engleze sunt atribuite celor șase niveluri de competență lingvistică descrise 

în CECR, numărul cel mai mare fiind întîlnit, bineînțeles, la nivelul C2. Milton și Alexiou (2009, 

apud Milton 2013: 65) observă cifre similare pentru limbile franceză și greacă ca limbă a doua în 

ceea ce privește bagajul lexical raportat la nivelurile de limbă descrise în CECR. Apar, 

bineînțeles, diferențe în cazul competenței de exprimare orală sau în scris, situații în care 

stăpînirea unui vocabular de 2000 de cuvinte poate avea efecte foarte diferite: 

In this example the most frequent 2,000 lemmatised words in English provide about 70 % 

coverage of the written sub-corpus. This suggests that a learner with a vocabulary size at 

about this level would struggle to communicate at anything but the most basic level 

through the medium of writing. The same vocabulary size provides much more coverage in 

both the spoken subcorpora, around 90 %. […] A figure of 95% coverage is often 

associated with full comprehension and even though this is probably an over-

simplification. […] a learner with a vocabulary size of about 2,000 lemmatised words 

might be quite communicative in speech and listening (Milton 2013: 66). 

Pentru limba germană, pe de altă parte, vocabularul propus pentru Goethe-Zertifikat A1 

(adolescenți și adulți) cuprinde 650 de unități lexicale, iar jumătate dintre ele se recomandă a fi 

stăpînite activ, iar pentru nivelul A2 sunt indicate 1300 de cuvinte ce ar trebui cunoscute cel 

puțin la nivel de receptare. În testele propriu-zise pot apărea în secțiunea de înțelegere la lectură 

sau la ascultare și cuvinte ce nu se află pe această listă, dar necunoașterea lor nu afectează 

înțelegerea și îndeplinirea sarcinii (GZA1 2004: 5; GZA2 2016: 4). 

Pentru limba română avem, de exemplu, o selecție a 2000 de cuvinte reprezentînd 

vocabularul de bază propusă în Frequency Dictionary of Rumanian Words (Juilland et al. 1965). 

Colectivul coordonat de Marius Sala stabilește în Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice 

(1988) un nucleu de 2300 – 2600 de cuvinte ca fiind lexeme de bază, iar în Nivelul prag sunt 

selectate pentru nivelul B1 aproximativ 2900 de cuvinte (NP 2001: 376). Manualul Puls (2009), 

ce stă în această lucrare ca reprezentant pentru categoria manuale, propune pentru nivelurile A1 

și A2 aproximativ 1880 de cuvinte
ii
, fără ca toate să intre în categoria cuvintelor ce sunt utilizate 

activ la acest nivel de cunoaștere a limbii.  



Vom urmări în continuare atît selecția tematică a elementelor lexicale, cît și numărul lor 

în materialele amintite mai sus și vom analiza în ce măsură se suprapun aceste liste și cum pot fi 

explicate eventualele diferențe.  

 

2. RLS și bagajul lexical pe niveluri de competență lingvistică. Formate diferite 

2.1. Dicționare, vocabulare și liste de frecvență 

Selecția lexemelor necesare a fi asimilate treptat de cei ce învață RLS se realizează pe 

baza analizei unui corpus de texte scrise și / sau orale și se poate concretiza în liste de frecvență a 

cuvintelor, dicționare sau vocabulare dedicate. În această categorie se încadrează, de exemplu, 

lucrarea lui Alphonse Juilland et al., Frequency Dictionary of Rumanian Words, apărută în 1965, 

ca primă lucrare de acest gen pentru limba română. Criteriul principal de selecție a fost 

frecvența, dispersia și „uzajul”
iii

 cuvintelor. Textele ce au constituit corpusul sunt din perioada 

1890 – 1940 din domeniul literaturii (dramatică, epică / ficțională), eseuri, texte tehnice, presă. 

Vocabularul selectat pentru limba română pe baza a 500.000 de ocurențe cuprinde 4843 de 

cuvinte. În funcție de nivelul vorbitorilor, autorii consideră că pentru cel mai de jos nivel sunt 

necesare 500 de cuvinte pentru a putea comunica, urcînd ulterior la 3000 sau 5000. C. Manea, 

comentînd această concluzie, consideră că: „Vocabularul de bază al unei limbi, credem noi, este 

destul de redus și el este constituit de invarianta lexicală a tuturor stilurilor, care nu depășește 

cifra de 2000 de cuvinte, cu care limba operează constant în toate stilurile sale și care sînt 

elementul stabil al lexicului.” (Manea 1969: 122).  

Fără a utiliza un corpus de texte, ci pornind de la dicționare existente pentru limba 

română, este realizat Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, coordonat de Marius Sala 

și apărut în 1988. Acesta urmărea să cuprindă, așa cum anunță și titlul, cuvintele reprezentative 

din fiecare limbă romanică stabilite pe baza unei metodologii comune. Grupul de cercetători 

pornește analiza de la dicționarele de tip mediu, ce cuprindeau în jur de 50.000 de cuvinte 

(printre care DEX-ul și dicționarul lui Juilland et al.), stabilind trei criterii de selecție a 

vocabularului reprezentativ: uzajul (frecvența – selectează 2000 de cuvinte, cele mai frecvente 

din dicționarul lui Juilland et al.), bogăția semantică (cuvinte din DEX ce au minimum cinci 

sensuri proprii sau figurate) și puterea de derivare a cuvîntului (unități lexicale cu minimum trei 

derivate formate pe teren românesc) (Sala 1988: 19). Aplicînd aceste criterii, autorii stabilesc un 

număr de 2.300 – 2.600 de lexeme ca reprezentînd nucleul vocabularului în fiecare limbă 

romanică.  

Cîțiva ani mai tîrziu, în 1994, Adriana Costăchescu și Maria Iliescu realizează 

Vocabularul minimal al limbii române curente cu traducere în patru limbi și cu indicații 

gramaticale exhaustive. Acesta se adresează celor ce doresc să învețe limba română, dar mai ales 

celor ce învață, studenți fiind, limba română ca limbă străină. Publicul-țintă este numit, de data 

aceasta, fiind vorba despre un public adult, în special cu studii medii, studenți în acel moment. 

Este lucrarea ce ia în considerare și schimbările survenite după 1989 în România. La baza acestui 

vocabular a stat „fondul principal al limbii române” (Graur 1954), primele 2000 de cuvinte din 

dicționarul de frecvență (Juilland et al., 1965) cuvintele folosite cel mai frecvent în presa din anii 

1960, în limbajul administrativ, publicistic, științific, al literaturii, cît și cuvinte introduse „pe 

baza empirismului rațional” din presa românească de după 1989 (Costăchescu și Iliescu 1994: 7-

8). Al. Graur stabilea în 1954 fondul lexical principal al limbii române pe baza unor criterii 

lingvistice, preponderent fiind criteriul vechimii cuvintelor, dar, în cazul RLS, pentru selecția 

vocabularului este importantă limba actuală și ierarhia cuvintelor în prezent. Astăzi ne raportăm, 

atunci cînd vorbim de predarea unei limbi străine, la CECR, dar, bineînțeles, și înainte de apariția 



CECR metodicienii RLS au tematizat subiectul vocabularului necesar diferitelor stadii de 

cunoaștere a limbii române. Neîndoios, această preocupare își găsește concretizarea în elaborarea 

Vocabularul minimal al limbii române curente  (Costăchescu și Iliescu 1994), iar cu cele 3662 de 

intrări pe care le conține se situează, am spune astăzi, în zona nivelurilor B de competență 

lingvistică, a vorbitorului independent.  

 

2.2. CECR și descrierile nivelurilor de competență lingvistică pentru limba română 

Consacrarea metodei de predare activ-participative după apariția CECR conduce și înspre 

o reorientare a modului în care este selectat vocabularul pentru fiecare nivel de competență 

lingvistică în parte. Și anume, în funcție de situațiile de comunicare abordate, sunt introduse 

cuvintele necesare participării active și cu succes a celui ce învață RLS ca actant social, ca 

membru al unei societăți ce are de îndeplinit diferite sarcini într-o societate democratică. 

Cadrul european comun de referință pentru limbi (2001/2003) creionează competențele 

ce trebuie dobîndite de cel ce învață o limbă străină, oricare ar fi aceasta, ceea ce trebuie înlesnit 

prin predare, cît și ceea ce este în final testat și evaluat. Descriptorii CECR ne conduc prin 

situațiile de comunicare în care se află cel ce învață o limbă, alta decît cea maternă, urmînd ca, 

pentru fiecare limbă în parte, specialiștii în domeniu să precizeze descriptorii generali din CECR:  

The main purpose of these instruments is, for a given language, to describe or transpose the 

Framework descriptors that characterise the competences of users/learners (at a given 

level) in terms of linguistic material specific to that language and considered necessary for 

the implementation of those competences. This specification will always be an 

interpretation of the CEFR descriptors, combined with the corresponding linguistic 

material (making it possible to effect acts of discourse, general notions, specific notions 

etc.) (RLD 2005: 4). 

O descriere a nivelurilor de competență lingvistică pentru limba română, atît de elaborată 

cum există pentru limba engleză, germană etc. se lasă încă așteptată. Pentru limba română avem 

o descriere amănunțită pentru nivelul B1 în Nivel prag încă din anul 2001, iar ceva mai recent, în 

anul 2014, o echipă clujeană publică o descriere minimală a limbii române pentru nivelurile A1, 

A2, B1 și B2. Cele două lucrări precizează materialul lingvistic necesar pentru nivelurile cărora 

li se dedică, formele și structurarea acestuia în diferitele tipuri de discurs cu scopul esențial de 

formare a competențelor de comunicare orală și scrisă în limba română, limba nematernă în acest 

caz. De la o descriere a funcțiilor comunicative, a enunțurilor posibile la nivelurile descrise, la o 

secțiune a construcției comunicării, cu elementele lexicale, morfo-sintactice și textuale, la 

secțiunea dedicată tipurilor de texte receptate și / sau produse de cursant la diferitele niveluri de 

competență lingvistică, cele două lucrări îi pot ghida pe cei ce învață, predau sau evaluează 

competențe de comunicare dobîndite de cursanți în limba română.  

Împărțirea materialului lexical pe niveluri sau a elementelor de morfo-sintaxă etc. este, nu 

în ultimul rînd, o convenție:  

It is unrealistic to imagine that the development of these reference descriptions, which 

select and distribute a certain verbal material by level of competence, can be based solely 

on “scientific” procedures: their audience will also depend on the consensus they are able 

to generate among the professionals concerned, especially as the Framework leaves 

decision makers the responsibility of specifying the morpho-syntactic material (RLD 2005: 

3).  



În același timp, pe cît posibil, descrierile pentru fiecare limbă se bazează în cazul vocabularului 

pe inventare ale frecvenței statistice, incluzînd aici producțiile orale, pe analiza corpusurilor 

lingvistice, a corpusurilor obținute la evaluările competențelor lingvistice etc. (cf. RLD 2005: 6).  

 

2.3. Manualul de RLS – o selecție (implicită și conștientă) a vocabularului 

Manualele de RLS ce se raportează la nivelurile descrise în CECR ar fi trebuit să fie 

corelate cu descrierea amănunțită a nivelurilor pentru limba română, dar, lipsind această 

descriere, autorii de manuale au luat-o înaintea teoreticienilor și au propus practic prin manualele 

elaborate și o descriere a nivelurilor. Manualele de RLS ce se raportează la CECR și propun un 

material de studiu pentru un nivel anume conțin implicit o precizare a descriptorilor din CECR 

pentru limba română (elemente lexicale, de morfo-sintaxă, tipuri de texte etc.). Nu ar fi, așadar, 

nepotrivit de a le privi pe acestea ca materiale importante în demersul de elaborare a unei 

descrieri minuțioase a nivelurilor de competență lingvistică pentru RLS.  

Ne vom concentra atenția în această lucrare asupra vocabularului pentru nivelurile A1 și 

A2, bagaj lexical propus de manualul Puls (2009) și sistematizat în lucrarea Puls lexical. 

Nivelurile A1 - A2 (2021). Vom analiza cantitatea și calitatea vocabularului propus în relație cu 

situațiile de comunicare tematizate și în raport cu vocabularul definit deja, mai mult sau mai 

puțin, pentru aceste niveluri, în lucrări dedicate. Vom încerca, de asemenea, să explicăm 

asemănările și diferențele între listele lexicale existente pentru RLS. 

Vocabularul Puls, A1 – A2, conține aproximativ 1880 de intrări aparținînd tuturor 

categoriilor gramaticale, preponderentă fiind categoria substantivului cu 62% dintre intrări, 

urmată la mare distanță de cea a verbului, 15% etc. Cu liste de cuvinte s-a lucrat de la început. În 

perioada de elaborare a manualului s-au constituit liste de cuvinte ce urmăreau îmbogățirea 

vocabularului de la o unitate la alta, în concordanță cu situațiile de comunicare abordate, a 

tipurilor de texte tematizate și, nu în ultimul rînd, a structurilor gramticale întîlnite. Nu este de 

neglijat faptul că dintre formulările sinonimice sau cvazi-sinonimice au fost alese cele a căror 

structură gramaticală putea fi înțeleasă în acel moment al competenței lingvistice de cel ce utiliza 

manualul, urmînd ca celelalte, poate la fel de frecvente în conversație să apară în secțiunea 

Româna utilă sau, ceva mai tîrziu, într-o altă unitate, atunci cînd nivelul de cunoștințe dobîndit 

era mai potrivit pentru a înțelege structura propusă (de exemplu: Eu sunt Ion. → Numele meu 

este Ion. → Pe mine mă cheamă Ion.). Îmbogățirea acestei liste a vocabularului se bazează și pe 

frecvența cuvintelor în situațiile de comunicare abordate, frecvență stabilită rațional empiric, dat 

fiind faptul că nu există o astfel de ierarhizare pentru cuvintele limbii române curente. Elaborarea 

în 2021 a volumului Puls lexical, vocabularul primului volum Puls, conduce acum, după mai 

mult de zece ani de la apariția manualului, implicit la reflexie, analiză și comparare a sa cu 

lucrările teoretice pentru RLS existente astăzi în domeniu.   

Inventarul lexical al manualului Puls, A1 – A2, cuprinde un vocabular foarte divers, iar, 

dacă o parte a lui trebuie neîndoios stăpînit activ la aceste niveluri de competență lingvistică, o 

altă parte se situează cu siguranță în zona bagajului de cunoștințe pasive ale celui care învață 

RLS. Avem, așadar, un segment lexical al instrucțiunilor, dedicat la început profesorului, el este 

luat însă treptat în posesie și de cursant. Acesta din urmă este ajutat în înțelegere / deslușire prin 

segmentul grafic ce însoțește instrucțiunea sau structurează exercițiul / conținutul. Urmează 

majoritatea lexicului dedicat comunicării în diferite situații, conform CECR, nivelurile A1 – A2. 

Limbajul tematic, legat de o anumită situație de comunicare, depășește uneori, în unitățile finale, 

nivelul lingvistic abordat. Se urmărește în acest caz crearea posibilității de a alege fiecare ceea ce 

i se potrivește, de a face propria selecție. De exemplu, în zona sporturilor, cursantul poate să 



lucreze doar cu vocabularul sporturilor pe care le practică sau pe care le urmărește. Sunt, așadar, 

prezente în listă și cuvinte ce apar o singură dată în manual, într-un context extrem de limitat, pe 

lîngă cele utilizate mai mult decît frecvent. Multe dintre acestea, însă, sunt cuvinte ușor de înțeles 

de cineva care vorbește limba engleză sau franceză, are cunoștințe elementare de latină sau 

greacă. Numărul mare de lexeme este dat, printre altele, și de apariția distinctă în listă a 

numerelor, a formelor gramaticale ale pronumelui personal sau posesiv, a participiilor 

adjectivale, a unor diminutive, a numelor de naționalități și profesii cu formele lor de masculin și 

feminin etc. Dar, revenind la cifre, considerăm că stăpînirea activă a unui vocabular de 1880 de 

cuvinte ar deveni necesară doar la un nivel superior, la nivelul B1.  

Cum se raportează vocabularul selectat pentru Puls (2009) la celelalte materiale de 

specialitate, apărute înainte sau mai tîrziu pe piață? Ce nucleu comun se poate decupa pentru 

nivelurile A1 și A2 din aceste materiale? Vom analiza în acest sens asemănările și deosebirile 

între bagajul lexical propus în diferite forme pentru nivelurile de competență lingvistică așa cum 

sunt descrise ele în CECR, alegînd din fiecare categorie lucrările cele mai elocvente. 

 

3. Liste paralele. Asemănări și deosebiri  

3.1. Puls (2009) vs. Vocabularul minimal al limbii române curente (1994) 

Vocabularul minimal al limbii române curente (1994) este dedicat de autoare, Adriana 

Costăchescu și Maria Iliescu, „tuturor persoanelor care doresc să învețe limba română, dar în 

special studenților care învață limba română ca limbă străină” (VMLRC 1994: 7). Această 

precizare este importantă și ne creionează deja conținutul: este vorba de vocabularul necesar în 

primul rînd adulților care se află într-un context academic și se presupune că au un grad ridicat 

de cunoștințe teoretice dobîndite deja în diverse domenii. În cazul în care ne raportăm la cifrele 

amintite mai sus pentru limba engleză, de exemplu, cu cele 3662 de intrări pe care le are 

VMLRC, acesta ar cuprinde vocabularul nivelurilor B1 / B2, activ / pasiv. Asta înseamnă cel 

puțin un nivel peste nivelul A2, cel pe care ni l-am propus aici spre analiză. Toate cuvintele ce 

apar în Puls, nivelurile A1 – A2 ar trebui să fie prezente din acest motiv și în VMLRC. Dată 

fiind diferența de timp între ieșirea de sub tipar a celor două materiale (15 ani, 1994 – 2009), cu 

siguranță întîlnim diferențe datorate fie apariției în acest răstimp a unor elemente de vocabular 

noi ce sunt frecvent utilizate, apariții datorate numeroaselor schimbări survenite în viața noastră 

de zi cu zi, fie diminuării frecvenței de utilizare pînă în 2009 / prezent în cazul altor cuvinte. 

Astfel, se explică prezența unor cuvinte în Puls, nivelurile A1 – A2, chiar dacă ele nu sunt 

cuprinse în VMLRC.  

Întîlnim în Puls cuvinte ce apar des în comunicarea studenților de azi și nu numai, dar 

care nu apar în VMLRC. Sunt cuvinte ce țin de viața modernă, cum ar fi: abilitate, achita, adult, 

afișa, aglomerat, album, alimentație, angajare, angajat, bal, beneficiu, biografie, calculator, 

calificat, calificativ, cappuccino, capsator, casier, casierie, cazare, cămin, cărucior, chestionar, 

ciocni, clamă, club, comenta, concluzie, consulat, cuplu, design, dinamic, diplomă, drumeție, e-

mail, espresso, evalua, evaluare, festival, firmă, garsonieră, gratuit, hală, hobby, igienizare, 

imprimantă, imunitar, instructor, interactiv, internet, interpret, interpreta, intermedia, interviu, 

job, laptop, licență, livrare, management, masterat, medie, meditație, metabolism, mobil, 

mobilitate, multimedia, multinațional, normă, orienta, orientare, picnic, promovare, publicitate, 

registru, relaxa, renovat, reprograma, rucsac, semestru, site, slujbă, strategie, stres, structură, 

supermarket, sursă, tastatură, tîrg, terasă, test, testa, top, traseu, utilizator, valută, virus, 

vitamină. O schimbare a atitudinii pe care astăzi o avem față de fumat, accentuată fiind tot mai 

mult viața sănătoasă, face ca în Puls să fie omise, de exemplu, cuvintele din aria tematică a 



fumatului: brichetă, foc, fuma, tutun, tutungerie, țigară. Termeni ce denumesc obiecte ieșite din 

uz, nu apar, de asemenea, în Puls, dar sunt întîlnite în VMLRC: casetă, dischetă, magnetofon. 

Lipsa unor cuvinte în VMLRC, ce considerăm că ar trebui știute și de începători, poate fi 

greu explicată. Dintre acestea am aminti: aragaz, arhitect, asta, banană, bar, bej, bordo, 

cafenea, canapea, cană, catalog, catedrală, căpșună, cîrnat, clătită, corp, detergent, dovlecel, 

florărie, grepfrut, kiwi, lămîie, limonadă, masculin, măslină, microbuz, mov, pătrunjel, piure, 

planetă, portocală, portocaliu, propoziție, ridiche, scorțișoară, telemea, vanilie, vază, vilă, 

zacuscă, zmeură, cifrele 1 – 10. Selecția, atunci cînd vorbim despre vocabularul ce denumește 

alimente sau băutură, este cel puțin interesantă. Bananele, portocalele sau kiwiul nu făceau cu 

siguranță parte din coșul zilnic. În schimb, alcoolul, biscuitele, cașcavalul, conopida, dulceața, 

oțetul, piersica, plăcinta, sosul, țuica și usturoiul, de exemplu, nu și-au găsit locul în primul 

volum din Puls
iv
. 

Cînd avem de-a face cu alegerea între cuvinte sinonime, pot exista diferențe în selecția 

fiecărui autor, mai ales dacă ambele cuvinte sunt aproximativ la fel de des întrebuințate. Astfel, 

sunt de găsit în Puls cuvintele întotdeauna, neapărat, splendid, musafir, pom, paste, iar în 

VMLRC (cvasi)sinonimele lor: mereu, obligatoriu, minunat, oaspete, copac, macaroane.  

Apar în Puls și cuvinte ce țin de o anumită situație de comunicare tematizată, fără a fi 

obligatoriu ca ele să fie toate cunoscute la nivelul A2. Se oferă pentru acea situație de 

comunicare un vocabular din care fiecare cursant își poate alege proactiv doar ceea ce are nevoie, 

ce îl ajută să exprime interesele sau preocupările sale. Multe dintre aceste cuvinte nu sunt 

cuprinse, de exemplu, în lista VMLRC. Cei pasionați de gătit pot reține aluat, maioneză, oală, 

omletă, savoare, savura; cei interesați de sport și sănătate / medicină probabil că apreciază 

introducerea unor cuvinte din această arie tematică, precum: amigdalită, antebraț, antibiotic, 

cantonament, călări, compresă, entorsă, faringită, fileu, fractură, gambă, ganglion, ganteră, 

hipism, hochei, iritație, încorda, înfundat, muscular, pîrtie, pescuit, răgușeală, salivă, unguent; 

iar cei ce-și îndreaptă atenția înspre amenajarea și curățarea locuinței în care stau se pot lovi de: 

antic, covor, draperie, faianță, făraș, furtun, gresie, inox, zugrav, zugrăvi etc. De asemenea, 

elemente lexicale ce sunt des întîlnite în limbajul oral, unii termeni argotici sau familiari apar 

doar în Puls: baftă, chiuli, fain, gașcă, mișto, musai, nasol, nașpa.  

Sunt cuprinse în Puls, dar nu în VMLRC și cuvinte ce depășesc nivelurile A1 – A2 de 

competență lingvistică ce pot trece negreșit într-o listă a vocabularului pentru un nivel superior: 

alarmant, alterare, anticipat, artificiu, autovehicul, avalanșă, aversă, bacterian, balansa, bronz, 

caniculă, cearcăn, ceasornicărie, celulă, chirurgical, cizmuliță, clopoțel, coapsă, colesterol, 

congelator, costiță, crin, cronică, cununie, decorat, doză, dungă, epavă, evada, fantezie, fibră, 

fundă, gargară, gazon, ghiocel, ghirlandă, ghiveci, han, involuntar, irezistibil, înflori, înnopta, 

înnorat, însorit, înverzi, lansare, livadă, logică, lumînare, marinar, maxim, mărgea, mire, 

moderat, mofturos, navă, nazal, orgă, organism, pion, praf, priveliște, pulmonar, radieră, 

repaus, străbunic, suspans, șmecher, șpriț, tapiserie, verighetă, zar. 

  

3.2. Puls (2009) vs. Nivel prag (2001) și Descrierea minimală a limbii române (2014) 

Nivelul prag este dedicat celor care învață româna ca limbă străină, așa cum spune deja 

subtitlul lucrării. Avem de a face cu prima descriere lingvistică pentru limba română ce pune în 

prim plan utilizarea limbii cu scopul de a „comunica în mod eficient” (NP 2001: 8) și, 

raportîndu-ne la nivelurile descrise de CECR, Nivelul prag este descrierea nivelului B1 de 

competență lingvistică:  



Nivelul considerat cel mai util comunicării a fost numit nivel prag și corespunde, pe scara 

tradițională a nivelelor (elementar, intermediar, avansat), nivelului intermediar.  

     Conform documentelor europene de ultimă oră (Un cadru european comun de referință 

pentru limbi: învățare, predare, evaluare și Pașaportul lingvistic), scala pentru evaluarea 

cunoștințelor lingvistice conține 6 trepte A1-A2-B1-B2-C1-C2. La fiecare treaptă se au în 

vedere toate competențele lingvistice: înțelegere (prin ascultare și citire), vorbire 

(participare la conversație și exprimare orală) și exprimare scrisă. Nivelul prag, situat în 

dreptul treptei B1, are ca țintă stăpînirea nivelului de utilizare independentă a unei limbi 

străine (NP 2001: 10). 

Vocabularul propus pentru nivelul prag trebuie să îl depășească pe cel dedicat în Puls 

nivelurilor A1 și A2. Astfel, majoritatea cuvintelor din Puls ar trebui să se regăsească în Nivelul 

prag, dată fiind și relativa apropiere a datei apariției celor două materiale. Se presupune că uzul 

lingvistic nu s-a schimbat major în acești cîțiva ani. Observăm, însă, și cîteva diferențe. În Puls 

apar cuvinte ce țin de viața modernă ce nu se află în Nivelul prag. Aceste cuvinte sunt cu 

siguranță des întîlnite astăzi în vocabularul unui adult educat. Printre acestea se numără: 

abilitate, abona, abonament, afacere, afișa, agendă, aglomerat, aplicație, argument, ascuțitoare, 

beneficia, beneficiu, biografie, buget, calcula, calculator, calendar, calificativ, cappuccino, 

capsator, casier, casierie, casnic, catering, cazare, cărucior, cereală, ceremonie, chestionar, 

clamă, colesterol, comenta, comision, congres, cultură, cultural, cuplu, delegație, descrie, 

dezvolta, dialog, domeniu, echipament, ecran, eliminat, e-mail, espresso, eveniment, excursie, 

festival, flexibil, intelectual, internet, interviu, împrumut, job, laptop, livrare, mapă, medie, 

meditație, metabolism, mobil, multimedia, multinațional, observa, obține, optimist, perioadă, 

perspectivă, picnic, plată, proiect, raport, reacționa, recomanda, replică, reprograma, rețea, 

rezolva, serial, sesiune, site, sondaj, stabili, stres, sumă, supermarket, ședință, tabel, tastatură, 

top, venit, vilă, virus. Unele dintre aceste cuvinte apar în exemplificările actelor de vorbire 

cuprinse în Nivelul prag, dar sunt omise, probabil accidental, în lista finală a vocabularului 

propus. Un astfel de exemplu este excursie ce are numeroase apariții în volum, dar nu se 

regăsește și în lista finală unde își au locul toate cuvintele necesare la nivelul B1 de competență 

lingvistică. 

Întîlnim în Puls cuvinte ce considerăm că ar trebui știute la nivel A1 – A2, dar care au 

scăpat autorilor Nivelului prag: aer, alfabet, avion, azi, balcon, bej, bomboană, borcan, brad, 

bucată, buchet, cameră, canapea, castravete, catalog, cer, colorat, covor, desert, detergent, 

doar, dumneavoastră, geam, ghiveci, grepfrut, imediat, împreună, între, lăsa, legătură, 

localitate, manual, mașină, mersi, microbuz, miere, mineral, mov, mult, muta, ochelari, 

pătrunjel, pepene, portocaliu, porumb, primar, primărie, raft, rest, ridiche, scorțișoară, spanac, 

spațiu, tăcea, telemea, televizor, teorie, tramvai, trandafir, tren, vagon, vecin, violet, zahăr, 

numerele 1 – 10. În același timp, cuvinte ce nu sunt neapărat necesare la nivelul A2 de 

competență lingvistică au intrat în Puls. Poate că ar fi necesare de abia la nivel B1, dar în Nivelul 

prag nu sunt cuprinse: abia, adora, amuzant, băț, brățară, castană, cauciuc, cavaler, cearcăn, 

celulă, coafeză, coroniță, crin, cuminte, cununie, curent, deșert, deși, dungă, echilibrat, elibera, 

esență, esențial, fantastic, fantezie, fapt, flacără, foarfecă, fulg, fulger, fundă, garoafă, ghici, 

goli, gulaș, gunoi, ideal, intervenție, inventa, împacheta, împlini, înflori, îngriji, îngust, înnopta, 

întări, întins, lalea, lansare, lat, livadă, logodnă, logică, mărar, mărgea, memorie, mesteca, 

minor, miracol, mire, mizerabil, moderat, mofturos, mușețel, naș, navă, odată, oficiu, pană, pas, 

păstra, pion, plat, rai, recent, rege, registru, rid, rost, rudă, rufă, rural, sac, salivă, salopetă, 

sanie, saună, savoare, savura, secreție, selectat, senin, serios, seriozitate, sertar, sever, sezon, 



socoteală, spumă, stilou, străluci, strînge, structură, sufla, șervețel, șmecher, șold, șpriț, talentat, 

tipograf, toc, tocmai, tonus, totuși, tribunal, urzică, variabil, verighetă, verișor, zar. 

Situațiile de comunicare abordate într-un manual de învățare a RLS aduc uneori în atenția 

cursantului și termeni ce nu țin neapărat de nivelul de competență lingvistică aflat în focus. În 

funcție de interesele cursantului, acesta își face singur selecția lingvistică atunci cînd trebuie să 

vorbească despre anumite teme. Poate avea nevoie, de exemplu, de cuvinte aflate în Puls, dar nu 

și în Nivelul prag, atunci cînd tematizează unele rețete (adăuga, aluat, coajă, ingredient, 

maioneză, vanilie), cînd vorbește despre Crăciun (ajun, clopot, colindă, dom, beteală, ghirlandă, 

împodobi, lumînare), practicarea unor sporturi (box, boxa, cască, fileu, ganteră, gazon, golf, 

hipism, inspira, instructor, încorda, patina, repaus, respirație), despre excursii (cabană, rucsac, 

ștrand, traseu) sau casă și grădină (calorifer, gresie, horn, inox, interior, lopată, pătură, sădi), 

despre curățenie (cîrpă, făraș, găleată, mătura, mătură, menaj), arta spectacolului (premieră, 

premiu, ritm, scenă) sau boală (strănut), pentru a enumera doar cîteva dintre ele. 

Dintre cuvintele (cvazi)sinonime, selecția în diferitele materiale dedicate învățării RLS 

nu este mereu aceeași, chiar și la primele niveluri de competență lingvistică. Astfel, întîlnim în 

Puls: achita, altfel, neapărat, pom, privi / privire, pungă, relua, iar în Nivelul prag doar 

echivalentele acestora: plăti, nu așa, obligatoriu, copac, a se uita, plasă, încă o dată. În Puls nu 

apare coridor (dar este hol), cratiță (dar este oală), frontieră (dar este graniță), macaroane (dar 

este paste) sau gras (dar este grăsime), închide (dar este închis), moarte / mort (dar este muri).  

Elemente lexicale des întîlnite în limbajul oral, familiar sau unii termeni argotici apar 

doar în Puls: ăla, ăsta, chiuli, gașcă, mișto, musai, nașpa. Nivelul prag introduce însă în listă 

cuvîntul naiba.  

 Observăm din nou lipsa în Puls a vocabularului din sfera tematică a fumatului. Nu apar 

deloc brichetă, foc, fuma, stinge, tutun, tutungerie, țigară în comparație cu Nivelul prag unde 

acestea există. De asemenea, nu și-au mai găsit locul în Puls cuvintele ce denumesc obiecte ieșite 

din uz: casetă, casetofon, dischetă, magnetofon. Lista cu mîncare și băutură diferă și ea. De 

exemplu, nu se regăsesc în Puls, dar sunt în Nivelul prag: alcool, biscuiți, caș, cașcaval, 

conopidă, cremvurști, gulie, halbă, oțet, piersică, piper, usturoi, țuică.  

 Necesitatea unei armonizări a inventarului lexical cu nivelurile de competență lingvistică 

descrise de CECR duce la elaborarea pentru nivelurile A1, A2, B1, B2 a Descrierii minimale a 

limbii române (DMLR 2014). De bagajul lexical minimal propus este nevoie la fiecare nivel de 

competență lingvistică descris pentru a îndeplini cît mai aproape de realitate actele de 

comunicare specifice în situațiile propuse. Inventarul de cuvinte recomandat pentru fiecare nivel 

în parte a avut la bază „criterii precum frecvența, utilitatea, productivitatea sau puterea 

derivațională a unui cuvînt, în funcție de care acesta a fost plasat mai sus sau mai jos pe scala 

celor patru niveluri.”, ne spun autoarele volumului (Platon et al. 2014: 6). Faptul că materialul nu 

cuprinde și o listă alfabetică a cuvintelor propuse pentru a fi  cunoscute la un nivel sau altul 

îngreunează o analiză asemănătoare cu cele de mai sus. Bineînțeles că vine în întîmpinare 

împărțirea pe sfere lexicale, dar nu toate cuvintele introduse se află acolo, ci ele pot fi găsite în 

diferite secțiuni ale descrierii nivelului respectiv, cum ar fi în capitolul destinat claselor 

gramaticale, a exprimării circumstanțelor etc. 

 Comparînd intrările lexicale pentru A1 și A2 aflate în DMLR cu vocabularul propus în 

Puls pentru aceleași niveluri este mai lesne de remarcat ceea ce nu se află în cel din urmă. 

Observăm, așadar, absența din Puls a unor termeni referitori la igiena personală (periuță, prosop, 

batistă, pieptene), îmbrăcăminte / încălțăminte (pulover, gheată, dezbrăca, șosetă, bocanc, șlap, 

papuc, adidași, teniși), transport (ambulanță, metrou, vapor, troleibuz, motocicletă, elicopter, 



intersecție, trotuar, semafor), mîncare (cașcaval, biscuiți, mentă), sport (alerga, stadion, 

medalie, handbal, volei, piscină – dar este bazin), caracteristici personale (elegant, mustață, 

modă, modern) sau animale (elefant, girafă, urs, oaie, capră, lup, vulpe, tigru). În afară de 

termenii ce denumesc animale, considerăm că toți ceilalți își au locul la acest nivel de cunoaștere 

a limbii. Bineînțeles că, în situația în care cel care învață limba română vine dintr-un spațiu în 

care elefantul sau girafa, de exemplu, sunt în mediul lor natural sau aceste animale sunt prezente 

în gîndurile, lecturile, preocupările sale, cuvintele românești ce le denumesc sunt cu siguranță 

asimilate de cursant. De asemenea, înclinația spre petrecerea timpului liber în natură, de a face 

drumeții în Carpați, de exemplu, conduce înspre necesitatea creată de realitatea românească, și 

anume, de a cunoaște cuvintele urs, lup, vulpe. Există însă și elemente lexicale în Puls care nu și-

au găsit locul în DMLR la nivelurile A1 – A2, cum ar fi: a se scula (dar este a se trezi), a se 

îmbrăca, bazin (dar este piscină) etc. 

 

4. Concluzii 

 Compararea unui manual de RLS ce conține o așezare activă a vocabularului propus 

pentru fiecare nivel de cunoaștere a limbii române în contextul unor situații de comunicare 

concrete cu lucrări teoretice ce tematizează necesarul de cuvinte pentru fiecare nivel în parte pare 

să îndrepte atenția spre o subliniere a lipsurilor celui dintîi. În fond, este vorba despre 

tematizarea diversității de abordare a aceluiași subiect, iar perspectivele diferite pot, prin faptul 

că intră în dialog, să conducă înspre stabilirea cu mai mare precizie a vocabularului necesar la 

primele niveluri de competență lingvistică. Un manual, ca să rămînă coerent, are limite în ceea ce 

privește vocabularul inclus, în comparație cu o listă ce se sustrage acestei îngrădiri. Cel dintîi nu 

poate cuprinde toate cuvintele propuse a fi știute la un nivel de limbă, mai ales la nivelurile 

superioare. Dar alăturarea și analiza acestor liste de cuvinte, fie ele decupate din materialele 

didactice pentru RLS, fie prezente în lucrările teoretice nu poate fi decît benefică. Ele scot în 

evidență necesitatea coroborării lor pentru definirea cît mai nuanțată a bagajului lexical necesar 

fiecărui nivel de competență lingvistică descris în CECR. 
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