
Recunoașterea și echivalarea  

probelor de limba engleză la bacalaureat 
 

 

Probele de competenţă lingvistică din cadrul Bacalaureatului pot fi echivalate cu 

rezultatele obţinute la examenele de limbi străine cu recunoaştere internaţională, 

începând cu 2010, în conformitate cu Ordinul nr. 5794/ 29.10.2009 emis de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiiţifice şi publicat in Monitorul Oficial. Această decizie face 

referire la o serie de examene ce evaluează cunoştinţele de limbi moderne precum: engleza, 

franceza, germana, italiana, spaniola şi portugheza. 

 

Examenele de limba engleză recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiiţifice sunt următoarele: 

 

• IELTS – International English Language Testing System 

• PET – Cambridge English Preliminary 

• PET for Schools – Cambridge English Preliminary for Schools 

• FCE – Cambridge English First 

• FCE for Schools – Cambridge English First for Schools 

• CAE – Cambridge English Advanced 

• CPE – Cambridge English Proficiency 

• BEC – Business English Certificate 

 

IELTS, un test prezent pe piaţa educaţională de peste 20 de ani, a devenit lider mondial în 

domeniul evaluării competenţelor de limbă engleză. Recomandat atât pentru studii superioare, 

cât şi pentru emigrare, testul IELTS se bucură de un număr mare de candidaţi, care a depăşit 

1.4 milioane de persoane şi este acceptat de peste 6.000 de organizaţii din întreaga lume (din 

care circa 2.000 în SUA) – instituţii educaţionale, agenţii guvernamentale şi organizaţii 

profesionale din 120 de ţări. Testul are loc lunar în Bucureşti, şi de 2 ori pe an în Iaşi, Cluj şi 

Timişoara. 

 

Examenele Cambridge ESOL oferă cele mai prestigioase certificate pentru cere studiază 

limba engleza, in peste 130 de tari si sunt recunoscute de peste 10,000 universitati si angajatori 

pe plan internaţional. O mai mare disponibilitate a examenelor Cambridge ESOL din 2010 

datorita variantei pe computer: oportunităţile candidaţilor de a susţine un examen pe computer 

au crescut cu 50% deoarece acum s-au adăugat la calendar mai multe date de examen. 

Candidaţii au de asemenea, posibilitatea de a susţine testul in scris, astfel centrele de examinare 

si şcolile beneficiază de o flexibilitate mai mare. 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului se alătura 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 ESOL îţi oferă oportunitatea de a alege examenul ce se potriveşte nevoilor tale, 

dintr-o arie largă de teste. 

 

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) 

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) 

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. 


