
Centru de pregatire pentru examenele CAMBRIDGE ENGLISH 
in parteneriat cu European Examinations Centre (EECentre) 

 
Examenele cu recunoastere internationala reprezinta un mod excelent pentru elevi, tineri, 
studenti, adulti de a-si imbunatati cunostintele lingvistice si de a progresa educational ori 
profesional. 
 
Suntem Centru de Pregatire CAMBRIDGE (limba engleza), iar parteneriatul dezvoltat cu 
EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE din Bucuresti (EECentre) presupune organizarea de 
examene lingvistice cu recunoastere internationala. 
 
Vezi: HARTA EXAMENELOR de LIMBA ENGLEZA CAMBRIDGE. 
Vezi: CALENDAR EXAMENE CAMBRIDGE. 
 
Absolvirea acestor examene ofera cele mai prestigioase certificate pentru cei ce studiaza 
limba engleza; fiind folosite in peste 130 de tari si recunoscute de peste 10.000 universitati si 
angajatori pe plan international. Termen valabilitate certificate: nelimitat. 
 
IMPORTANT:  

• Probele de competenta lingvistica din cadrul Bacalaureatului pot fi echivalate cu 
rezultatele obtinute la examenele Cambridge, in conformitate cu Ordinul nr. 5794/ 
29.10.2009, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si 
publicat in Monitorul Oficial. 

 

• Examenele CAMBRIDGE sunt organizate de EECentre la sediul centrului nostru sau la 
sediile EECentre, pentru toti candidatii pregatiti si inscrisi la orice nivel lingvistic.  
 

• Pentru mai multe informatii suplimentare, pregatire lingvistica, mock exam, simulari 
online si inscrieri la examene, va rugam sa ne contactati. 

  
Examenele Cambridge ajută elevii să își dezvolte competențele lingvistice și să-și 
îmbunătățească limba engleză pas cu pas. 
 
Fiecare examen vizează un anumit nivel al Cadrului European Comun de Referință pentru 
Limbi (CECRL) și oferă un obiectiv clar pentru programele de studiu. Tipurile de itemi și 
întrebări din cadrul examenelor reflectă cunoștințele asimilate de elevi în timpul orelor de 
curs și sunt concepute pentru a avea un impact pozitiv asupra predării și învățării. 
În plus, examenele au ca rezultat o diplomă internațională, care este recunoscută de mii de 
instituții și angajatori, precum și de Ministerul Educației Naționale din România. Având în 
vedere că recunoașterea examenelor de către Ministerul Educației Naționale este, de 
asemenea, structurată pe nivelurile CECRL, pregătirea pentru examene este pe deplin 
compatibilă cu programa școlară. 
 
Examenele Cambridge English reprezintă alegerea perfectă pentru: 

• a echivala proba de competență lingvistică pentru admiterea la clasa a 5-a si clasa a 
9-a cu program intensiv sau bilingv de predare a limbii engleze 

• a echivala proba de competență lingvistică de la Bacalaureat 

https://www.cambridgeenglish.org/
http://www.eecentre.ro/
https://www.eecentre.ro/examene-cambridge-engleza/
https://www.eecentre.ro/examene/vizualizare-lista-examene
https://www.eecentre.ro/examene-cambridge-engleza/
https://www.eecentre.ro/simulare-online-examene-cambridge
https://www.eecentre.ro/simulare-online-examene-cambridge


• a studia la universități prestigioase din România sau din afara țării (în special cu C1 
Advanced, acceptat aproape peste tot pentru admitere) 

• a dovedi nivelul de limba engleză angajatorilor pentru un stagiu profesional sau 
recrutare. 

 
Standarde internaționale 
Fiecare examen Cambridge English este aliniat la un nivel al Cadrului European Comun de 
Referință pentru Limbi (CECRL). Acest cadru este utilizat în întreaga lume pentru a evalua 
competențele lingvistice și joacă un rol esențial în educația și politicile din domeniul 
lingvistic.  
 
Contact EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre): 

▪ internet: www.EECentre.ro;   
▪ facebook: EECentre European Examinations;  
▪ LinkedIn: EECentre European Examinations;  
▪ YouTube:  EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE;  
▪ instagram:  eecentre.ro.  

 
Despre EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre): 
EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE - EECentre este o institutie autorizata de prestigioase 
organisme internationale de invatamant sa furnizeze in Romania, examene de certificare a 
cunostintelor de limba engleza (IELTS, CAMBRIDGE, LINGUASKILL, TRINITY) si limba germana 
(ÖSD), conform procedurilor internationale, in conditii si la standarde de calitate identice cu 
orice alt centru de examinare din Europa, America, Asia.  
 
Din 2018 EECentre este unicul „centru de platina” din Romania, care organizeaza examene 
Cambridge - cea mai inalta titulatura acordata centrelor de examinare de catre CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (UK), pentru excelența examenelor de limba engleza si 
calitatea parteneriatelor dezvoltate cu institutiile educationale partenere. 
 

http://www.eecentre.ro/
https://www.facebook.com/EECentre.ro/
https://www.linkedin.com/company/european-examinations-centre
https://www.youtube.com/channel/UCYkV0W9UGqaiEnAKXtWg3UQ
https://www.instagram.com/eecentre.ro/
https://www.eecentre.ro/despre-noi#prezentare_companie
https://www.eecentre.ro/examene-cambridge-engleza/
https://www.ieltsessentials.com/
https://www.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/ro/exams-and-tests/linguaskill/
https://www.trinitycollege.com/
https://www.eecentre.ro/examene-osd-germana/
https://www.osd.at/en/
https://www.eecentre.ro/despre-noi#prezentare_companie

