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Începând cu anul școlar 2022-2023 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” a devenit 

centru partener de organizare a examenelor cu recunoaștere 

internațională CAMBRIDGE, prin colaborarea cu EUROPEAN EXAMINATION CENTRE 

(EECENTRE). 

 

 

 

 

 

EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre) funcționează în România 

ca AUTHORISED PLATINUM EXAM CENTRE  – titulatură oferită de CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH (UK) în semn de recunoaștere și apreciere a îndeplinirii 

criteriilor funcționale: 
• livrarea de examene de limba engleza la standarde internaționale, 
• servicii de excelență, 
• colaborari durabile realizate cu centrele partenere. 
•  

 Certificatele Cambridge English reprezintă o marcă a excelenței, fiind recunoscute de 

mii de organizații din întreaga lume. Aceste examene asigură o bază solidă și un cadru 

optim de învățare pentru a ajuta copiii și adolescenții să capete încredere și să își 

îmbunătățească cunoștințele de limba engleză.  
• Cambridge English Qualifications corespund perfect nivelurilor din CECRL, la 

crearea căruia Cambridge Assessment English a participat.  
• Având în vedere că recunoașterea examenelor de către Ministerul Educației și 

Cercetării este, de asemenea, structurată pe nivelurile CECRL, Cambridge English 
Qualifications sunt pe deplin compatibile cu programa școlară.  

• Examenele oferă un parcurs bine definit și permit ca fiecare nivel al CECRL să fie 
atins pas cu pas, oferindu-le elevilor încredere și un obiectiv concret de realizat. 

• Pregătirea pentru Cambridge English Qualifications presupune aprofundarea 
fiecărei competențe lingvistice corespunzătoare nivelurilor CECRL, deoarece 
fiecare examen este o evaluare sistematică a acestora: înțelegere scrisă și orală, 
exprimare scrisă și orală. 

• Examenul are ca rezultat o diplomă internațională, care poate fi utilizată pe toată 
durata vieții. 
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Examenele Cambridge English sunt perfecte pentru: 
• a echivala proba de competențe lingvistice 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 competențe lingvistice de la Bacalaureat;  
• a studia la universități prestigioase din afara țării sau din România; 
• a dovedi nivelul de limbă engleză angajatorilor pentru un stagiu profesional sau 

de recrutare, atât în țară, cât și în străinătate. 
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