Learning English is a journey.
Start yours here.

Cât timp este valabil un examen Cambridge?
Examenele Cambridge sunt foarte populare în România și au valabilitate toată viața.
Avantajele oferite de examenele Cambridge:
-

sunt recunoscute de școli, universități, angajatori din sectorul public și privat din toate țările
vorbitoare de limba engleză,
sunt teste standardizate, concepute de experți în domeniul de evaluare a limbii engleze, ceea ce
garantează evaluarea exactă și corectă a abilităților lingvistice

Recunoașterea și echivalarea probelor de limba engleză la bacalaureat
Examenele de engleză generală se adresează tuturor şi sunt o modalitate excelentă de îmbunătăţire
şi evaluare a nivelului de limbă engleză.
În conformitate cu OM nr. 4432/ 29.08.2014 emis de MEN, probele de competențe lingvistice
pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv pot fi
echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere
internațională, începând cu anul școlar 2014-2015. Această decizie face referire examenele care
evaluează competențele de limba engleză al căror nivel este echivalent sau superior cu nivelul A2
din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR).
Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor
lingvistice care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului
liceal, din cadrul examenului de bacalaureat*:

Nr.
crt.
1.

2.

3.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/condiții minime pentru
recunoaștere și echivalare

Preliminary English
Test/
PET
for
SCHOOLS
First Certificate in
English/
First
Certificate in English
for SCHOOLS
Certificate
in
Advanced English

PET/Preliminary/
Preliminary for Schools
(fs)
FCE/ First/First(fs)

B1

B2

Promovat/ Cambridge English scale: 160190

CAE/ Advanced

C1

Promovat/ Cambridge English scale:
180-210

Promovat/ Cambridge
scale: 140-170

English

* Începând cu ianuarie 2015: Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare la intrările 1-4 din Listă pentru limba engleză.
Cf OMECȘ nr 5088/31.08.2015 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în
limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale,
din cadrul examenului de bacalaureat.
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Certificate
of
Proficiency in English

4.

•
•
•
•
•
•

CPE/Proficiency

C2

Promovat/ Cambridge English scale:
200-230

KET – Cambridge English Key
PET – Cambridge English Preliminary
FCE – Cambridge English First
CAE – Cambridge English Advanced
CPE – Cambridge English Proficiency
BEC – Business English Certificate

Elevii care doresc să-și echivaleze proba de competență lingvistică din cadrul examenului de
Bacalaureat trebuie să susțină examene al căror nivel este echivalent sau superior nivelului B1 (PET
- Cambridge English Preliminary sau versiunea for Schools).

Recunoașterea și echivalarea probelor de limba engleză la admiterea la clasele de
liceu cu program bilingv
Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv se fac, la
cerere, dacă certificatul obținut validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior
nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
Examele Cambridge recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice
sunt:
• KET – Cambridge English Key
• PET – Cambridge English Preliminary

Nota cu care se echivalează rezultatul obținut la examenul internațional este 10.

* Începând cu ianuarie 2015: Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare la intrările 1-4 din Listă pentru limba engleză.
Cf OMECȘ nr 5088/31.08.2015 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în
limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale,
din cadrul examenului de bacalaureat.

