
 

 
Recunoașterea și echivalarea examenelor de limba engleză 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
 
 
Examene de limba engleză administrate de European Examinations Centre - EECentre şi recunoscute de 
Ministerul Educaţiei Naționale din România. 
 

CLASA a V-a 
 
Recunoașterea și echivalarea examenelor internaționale de limba engleză la admiterea în clasa a V-a:  

Nume Examen 
Calificativ / Punctaj  

necesar pentru recunoaștere și echivalare 
Nivel 

(conform CEFR) 

A1 Movers  11 scuturi  
(4 scuturi la două competențe și 3 scuturi la a treia competență)  A1 

A2 Flyers  11 scuturi  
(4 scuturi la două competențe și 3 scuturi la a treia competență)  A2 

A2 Key  Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass  A2 

A2 Key for Schools Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass  A2 
 

Probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv pot fi echivalate 
cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, numai dacă numărul total 
al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru 
clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională, conform Regulamentului cadru 
2016/2017, art. 139 (7), disponibil la: https://bit.ly/2EaHfF9.   

 
Notă: Doar examenele promovate sunt luate în considerare pentru recunoaștere și echivalare.  

 
 

 
Clasa a IX-a 

 
Recunoașterea și echivalarea examenelor internaționale de limba engleză la admiterea în clasa a IX-a cu 
predare limba engleza regim bilingv: 

Nume Examen 
Calificativ / Punctaj  

necesar pentru recunoaștere și echivalare 
Nivel 

(conform CEFR) 

A2 Key   Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass   A2 

A2 Key for Schools Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass  A2 

B1 Preliminary  Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass   B1 

B1 Preliminary for Schools Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass  B1 
 

Probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv pot fi echivalate 
cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, elevii care dețin astfel de 
certificate fiind admiși fără a mai susține proba de competente lingvistice la limba moderna respectiva, conform 
OM 4797, art. 10, disponibil la: https://bit.ly/2LL05Jd.   

 
Notă: Doar examenele promovate sunt luate în considerare pentru recunoaștere și echivalare.  

 
 



 

BACALAUREAT 
 

Recunoașterea și echivalarea examenelor internaționale de limba engleză la Bacalaureat: 

Nume Examen 
Calificativ / Punctaj  

necesar pentru recunoaștere și echivalare 
Nivel 

(conform CEFR) 

B1 Preliminary  
Calificativ Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass   B1 

B1 Preliminary for Schools 

B2 First  
Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 160-190  B2 

B2 First for Schools  

C1 Advanced  Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 180-210  C1 

C2 Proficiency  Calificativ A, B sau C; Cambridge English Scale: 200-230  C2 
 

Probele de competență lingvistică pentru Bacalaureat pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de 
limbi străine cu recunoaștere internațională, elevii care detin astfel de certificate fiind scutiti de sustinerea probei 
de competente lingvistice la Bacalaureat, conform Anexa 2 la O.M.E.C.I. nr. 5794 / 29.10.2009, disponibil la: 
https://bit.ly/2Hl8TkC.   

 
Notă: Doar examenele promovate sunt luate în considerare pentru recunoaștere și echivalare.  
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Despre EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE 
 
 
 
EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (abreviat EECentre) este centru oficial autorizat cu nr. RO050 de 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (UK) pentru sustinerea examenelor de certificare a cunoștințelor de 
limba engleza, in Romania. EECentre livreaza toate modulele de examene pentru certificarea limbii engleze din 
curricula CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH, in format Paper-Based si Computer-Based (la alegere), 
pentru elevi, studenti, profesori si oameni de afaceri. Organizarea examenelor se face atat in mod public, cat si 
privat (dedicate la cererea centrelor partenere). 

 

Din primavara anului 2018, EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre) functioneaza in Romania 
ca AUTHORISED PLATINIUM EXAM CENTRE - titulatura oferita de CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
(UK) in semn de recunoastere si apreciere a indeplinirii criteriilor functionale: 

§ livrarea de examene de limba engleza la standarde internationale, 
§ servicii de excelenta oferite clientilor, 
§ colaborari durabile realizate cu centrele partenere. 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa vizitati portalul internet: www.EECentre.ro.  


