
 

 
                            
 

Formular de Înscriere la Examen Cambridge 
 

Completați cu atenție acest formular. Informațiile sunt necesare la procesarea corectă a înscrierii și comunicării cu 
Dvs. de la momentul confirmării înscrierii la examen, susținerea examenului si până la ultimele formalități ce țin de 
rezultat / certificat Cambridge English. 
 

 Coordonatele Examenului CAMBRIDGE: 
 

Nume examen:  

Format Examen:  

Dată examen:  

Locație examen:  

Taxă examen / pers:  

 
 

 Datele Nominale ale Candidatului: 
 

Nume:  

Prenume:  

Data nașterii:  

Nr. telefon:  

Email:  

Semnatura:  
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Nume examen:  

Format Examen:  

Dată examen:  

Locație examen:  

Taxă examen / pers:  

 
1) Procedură înscriere:  
Completati cu atentie datele nominale ale candidatului. Aceste informaţii sunt necesare la buna procesare a înscrierii şi comunicării cu Dvs. După procesarea 
înscrierii, primiţi pe e-mail: confirmarea oficială a înscrierii şi coordonatele administrative ale examinării (zile examinare, orar examen, sală, locaţie, adresă 
etc). Dacă nu ati primti e-mail cu detaliile administrative cu 5 zile inainte de date examenului, vă rugăm să ne contactaţi (contact@EECentre.ro). Asiguraţi-vă 
că: EECentre.ro şi CambridgeEnglish.org sunt adăugate la lista expeditorilor de încredere (în contul dvs. de e-mail) pentru a evita confuzia cu mesajele spam. 
După termenul limita de inscriere nu se acceptă transferul candidatului la: alt centru, altă sesiune de examinare, alt nivel, alt candidat. 
2) Susţinerea probelor de examinare: 
Probele scrise se susţin la data calendaristică programată şi anunţată candidaţilor. Proba Speaking se stabileşte astfel: în ziua examenului scris / sau / 1 
săptămână înaintea examenului scris / sau / 1 zi după susţinerea examenului scris.  
3) Declaraţia de acord: 
Semnarea formularului de înscriere și achitarea taxei de examen, reprezintă acordul candidatului la condițiile metodologice, administrative şi organizatorice, 
descrise în Regulamentul European Examinations Centre, precum şi acordul următoarelor la probele de examinare: 
 prezentarea actului de identitate (în termen de valabilitate şi cu fotografia candidatului);  
 realizarea de fotografii la orice probă de examen, de către reprezentanţii centrului de examinare;  
 acceptarea stocării imaginilor pe website-ul de verificare securizat al Cambridge Assessment English (am luat la cunoştinţă faptul că fotografiile pot fi 

descărcate din acest portal doar de către persoanele/organizaţiile cărora le furnizez datele personale sau pe care le autorizez să verifice rezultatul 
individual la examen);  

 verificarea rezultatului individual la examen de către persoanele/organizaţiile autorizate să deţină datele personale ale candidatului. 
Pentru acces in sala de examen, candidatul se identifica cu un document oficial valid (in original), ce are fotografie (carte identitate / pasaport). Candidatul 
care nu detine acest document (carte identitate / pasaport), va prezenta la examen urmatoarele: 
 formularul Candidate ID form (se printeaza, se completeaza cu pix albastru, se lipeste fotografia recenta a candidatului); 
 certificat de nastere in original. 

4) Rezultate, contestaţii şi certificate: 

Eliberare Computer-based Paper-based 

Rezultat 3 săptămâni după finalizarea examenului 4 săptămâni după finalizarea examenului 

Contestatie 15 zile lucrătoare de la eliberarea rezultatului online 

Certificat 2 săptămâni de la inchiderea platformei de rezultate online Cambridge  

În situaţia pierderii sau distrugerii certificatului, candidatul instiinteaza centrul de examinare EECentre: contact@EECentre.ro. Ulterior, Cambridge Assessment 
English va elibera un “Certifying Statement” (document cu valoarea egala cerificatului pierdut). La cerere, EECentre vă informează despre modalitatea de 
depunere a contestaţiilor. 
5) Rambursarea taxei de examen: 
Un candidat se poate retrage de la examen numai din motive strict medicale. Pentru acest caz, candidatul depune la EECentre, la maxim 3 zile după examen: 
certificat/adeverință medical în original, semnat şi parafat de medic (ce motivează diagnosticul imposibilităţii participării la examen). Depunerea 
certificatului/adeverinței se face prin email (expediată scanat pe inscrieri@eecentre.ro) sau la sediul EECentre. Dupa aprobarea confirmată de Cambridge 
Assessment English, candidatului i se restituie taxa de examen, din care se reţine o taxă administrativă de retragere. Nu se acceptă cereri de rambursări ale 
taxei de examen, pentru nici un alt motiv. 

Taxă Administrativă de  
Reprogramare / Restituire 

Pre A1 Starters, A1 Movers; A2 Flyers 20 lei 

A2 Key (KET); B1 Preliminary (PET); B2 First (FCE); C1 Advanced (CAE); C2 Proficiency (CPE) 35 lei 

 
6) ARTICOL SPECIAL: Se va citi de către părinţii/tutorii candidaţilor cu vârsta sub 18 ani 
Sunt părintele/tutorele legal al candidatului al cărui nume este înscris pe acest formular. Prin semnătura de mai jos şi achitarea taxei de examen, declar că 
sunt de acord ca acesta să susţină examenul Cambridge Assessment English, înscris pe acest formular. Am luat la cunoştinţă că toţi candidaţii la examenele 
Cambridge English, respectă şi sunt de acord cu Condiţiile descrise în prezentul formular şi în Regulament. Declar că am citit cu atenţie acest Regulament, 
inclusiv precizările legate de actul de identitate (în termen de valabilitate şi cu fotografie). De asemenea, ştiu că fotografia candidatului se va pastra pe 
website-ul securizat de verificare a rezultatelor Cambridge ESOL. Înteleg şi sunt de acord ca fotografia să fie disponibilă organizaţiilor/persoanelor autorizate 
să deţină datele personale ale candidatului. Sunt de acord ca aceste organizaţii/persoane să folosească datele personale ale candidatului pentru accesarea 
rezultatului la examen. Prin plata taxei de examen îmi exprim acordul, în numele candidatului, că acesta respectă Condiţiile examenului Cambridge 
Assessment English organizat de European Examinations Centre - EECentre. 
 

Nume şi prenume candidat/părinte/tutore:  

Semnătura si Data:  
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