Recunoașterea și echivalarea examenelor
internaționale de limba engleză
la admiterea în clasa a 5-a

Probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a 5-a cu predare în regim
intensiv pot fi echivalate cu certificate 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://www.edu.ro/sites/default/files/Regulament%20cadru%202016.pdf .
Examene de limba engleză administrate de British Council
şi recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării

Examen

Abreviere

Young Learners
Movers

YLE Movers

Young Learners
Flyers

YLE Flyers

Cambridge English:
Key
Cambridge English:
Key for Schools
Cambridge English:
Preliminary
Cambridge English:
Preliminary for
Schools
Cambridge
English: First
Cambridge
English: First for
Schools
Cambridge English:
Advanced

Cambridge English:
Proficiency

Punctaj necesar pentru
recunoaștere și echivalare
11 scuturi (4 scuturi la două
competențe și 3 scuturi la treia
competență)

Nivel
(conform
CEFR)
A1

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

A2

KET

120 - 139

A2

Key
KET for
Schools

140 - 150

B1

140 – 159

B1

160 - 170

B2

140 – 159

B1

160 – 179

B2

PET
Preliminary
PET for
Schools
FCE
First
First for
Schools

180 - 190
CAE
Advanced

CPE
Proficiency

C1

160 – 179

B2

180 – 199

C1

200 - 210

C2

180 – 199

C1

200 – 230

C2
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Recunoașterea și echivalarea examenelor
internaționale de limba engleză
la admiterea în clasa a 5-a
International English
Language Testing
System

IELTS

4,0 – 5,0 puncte (nivel B1)
5,5 – 6,5 puncte (nivel B2)
7,0 – 8,0 puncte (nivel C1)
8,5 – 9,0 puncte (nivel C2)

B1 - C2

Examene de limba engleză administrate de British Council
International English Language Testing System (IELTS)
IELTS este cel mai popular test de limba engleză din lume. Susținerea unui examen IELTS îți
oferă anumite avantaje: te ajută să studiezi, să lucrezi și să locuiești oriunde în lume. Mai mult,
IELTS este singurul test de limba engleză acceptat pentru emigrare în toate țările vorbitoare de
limba engleză.
Peste 10.000 de organizații din întreaga lume acceptă testul IELTS, inclusiv instituții academice,
guvernamentale, dar și angajatori.
Află mai multe despre înscrierea la testul IELTS.
Cambridge English
Cambridge English Language Assessment exams are known and recognised by schools,
universities, private and public sector employers all over the English-speaking world.
Success in a Cambridge English exam provides you with an internationally recognised
certificate showing the level you have attained in English.
The full range of exams
• Young Learners (YLE)
Aimed at children aged 7-12, YLE tests are designed to make learning fun and encourage
children’s progress.
• General English (KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools,
CAE, CPE)
The General English exams are known throughout the world. They give you practice in using
English in a wide variety of contexts, relevant to work, study and leisure activities.
• Teaching Awards (TKT)
Cambridge English also offers internationally recognised qualifications for new and
experienced English language teachers.
• Aptis
This is the most flexible test that assess the same skills as the general English exams. The test
is ideal if you need to prove your English level for an employer or any other institution which
accepts Aptis.

Learn more about Cambridge English exams registration.
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