Recunoașterea și echivalarea
examenelor internaționale de limba engleză
la admiterea în învățământul liceal de stat și profesional
Probele de competență lingvistică 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, în conformitate cu OM nr. 4432/
29.08.2014 emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Notă: Doar examenele promovate sunt luate în considerare pentru recunoaștere și echivalare.

Examene de limba engleză recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice:
EXAMEN

Abreviere

Key English Test

KET Key

Key English Test for
Schools
Preliminary English Test

Key
for
Schools (fs)
PET
Preliminary

First Certificate in English

Preliminary
for Schools
(fs)
FCE First

First Certificate in English
for Schools
Certificate in Advanced
English
Certificate of Proficiency in
English

First
for
Schools (fs)
CAE
Advanced
CPE
Proficiency

Business English Certificate
(Preliminary,
Vantage,
Higher)

BEC

International
English
Language Testing System

IELTS

Preliminary English Test
for Schools

Calificativ/ Punctaj necesar pentru
recunoaştere şi echivalare

Nivel
(conform
CEFR)

Calificativ Pass with Distinction, Pass
with Merit sau Pass

A2

Calificativ Pass with Distinction, Pass
with Merit sau Pass

B1

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

B2

Calificativ A, B sau C Cambridge
English Scale: 180-210
Calificativ A, B sau C Cambridge
English Scale: 200-230
Calificativ A, B sau C
Preliminary: nivel B1
Vantage: nivel B2
Higher: nivel C1
4 – 4,5 puncte (nivel B1)
5,0 – 6,0 puncte (nivel B2)
6,5 – 7,0 puncte (nivel C1)
7,5 – 9,0 puncte (nivel C2)

C1

International English Language Testing System (IELTS)

C2
B1 – C1

B1 – C2

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 9.000 de organizații din întreaga lume acceptă testul IELTS, inclusiv instituții academice,
guvernamentale și angajatori.
Ministerul Educaţiei se alătură celor 10,000 de organizaţii care acceptă acum examenele Cambridge ESOL
ca o dovadă a cunoaşterii limbii engleze, în diverse situaţii: pentru studii universitare, creşterea
oportunităţilor în carieră sau emigrare.

Cambridge English
Examenul potrivit pentru tine:


Engleza generală (KET, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE) Examenele de engleză
generală sunt recunoscute în întreaga lume. Ele atestă capabilitatea de a folosi limba engleză într-o
varietate de contexte, relevante pentru muncă, studii şi activităţi în timpul liber.



Engleza academică (IELTS)
o Dacă vrei să studiezi sau să lucrezi într-o ţară vorbitoare de limba engleză şi ai nevoie de o
dovadă a competenţelor tale de limba engleză, IELTS este testul potrivit.



Engleza pentru copii (YLE)
o Aceste teste sunt pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 – 12 ani şi reprezintă un mod plăcut
de evaluare a cunoştinţelor de limba engleză a copiilor.

