
 

                  

 

                                           

By offering complex educational services and high-quality assessment tools, the Ministry of 
Education, Research, Youth and Sports in Romania, Cambridge English Language 
Assessment and British Council Romania acknowledge the importance of learning English 
within the European Union and the Common European Framework of Languages. 

Cambridge English Advanced (CAE) is an internationally recognized examination developed 
by Cambridge English Language Assessment, which certifies knowledge of English 
language at B2 – C2 levels of the Common European Framework of Languages. The 
Ministry of Education, Research, Youth and Sports in Romania is one of the thousands of 
institutions globally that recognise CAE as proof of high achievement in English and accepts 
it as exemption to the English competency test of the Baccalaureate (O.M. 5219/2010). 
Also, according to Note no. 42094/ 1999, the Ministry of Education, Research, Youth and 
Sport in Romania has officially recognised Cambridge English Advanced as the highest 
level English competency qualification for state high school leavers, who study foreign 
languages in a bilingual learning system. 

As a result of the very fruitful cooperation among the three institutions mentioned above, we 
are pleased to announce that, on the basis of Memorandum no. 67607/09.11.2012, the 
Ministry of Education, Research, Youth and Sports will continue to recognise Cambridge 
English Advanced  as the highest level English competency qualification for state high 
school leavers who study English in a bilingual learning system and extends this recognition 
to state high school students who study English within the intensive learning system. 

As a result of Memorandum no 67607/2012, starting from January 2013, state schools can 
register their students for Cambridge English Advanced with a 10% discount on the entry 
fee, if they provide official proof that the group of students study in an English intensive or 
bilingual learning system. Cambridge English Language Assessment and British Council will 
continue to offer high quality preparation materials, as well as exam preparation seminars 
for learners and teachers, according to criteria developed by the two institutions.  

For further information on Cambridge English Advanced please visit the dedicated CAE 
website. 

For information on the official preparation materials for Cambridge English Advanced, 
please visit Cambridge University Press website. 

For details on seminars for teachers and students, please access the British Council website 
or write to contact@britishcouncil.ro.    

 

 

 



 

                  

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, Cambridge English 
Language Assessment şi British Council România , prin politicile educaţionale elaborate, 
prin serviciile educaţionale şi instrumentele de evaluare de înaltă calitate oferite, recunosc 
importanţa învăţării limbilor străine în contextul Uniunii Europene şi al Cadrului European 
Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). 

Cambridge English: Advanced (CAE) este un examen recunoscut internaţional, dezvoltat de 
către Cambridge English Language Assessment, care demonstrează cunoaşterea limbii 
engleze la nivelurile B2-C2 ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi 
(CECRL). Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este una dintre miile de 
instituţii din lume care recunosc certificatul CAE ca dovadă a unui grad înalt de cunoaştere a 
limbii engleze; conform O.M. 5219/2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului acceptă CAE ca echivalare a probei C de competenţe lingvistice în limbi străine a 
examenului de bacalaureat. Prin Nota nr. 42094/1999, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului din România recunoaşte Cambridge English Advanced (CAE) ca 
examenul care certifică nivelul maxim de competenţă lingvistică pentru absolvenţii 
învăţământului liceal de stat, la clasele cu program bilingv pentru studierea unei limbi 
străine.  

Ca rezultat al colaborării fructuoase dintre cele trei instituţii menţionate mai sus, suntem 
bucuroşi să anunţăm că, în baza Acordului de colaborare nr. 67607/09.11.2012, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va continua să recunoască Cambridge English 
Advanced (CAE) în România ca examen care certifică nivelul maxim de competenţe 
lingvistice pentru absolvenţii învăţământului liceal de stat, la clasele cu program bilingv 
pentru studierea limbii engleze şi extinde această recunoaştere în rândul absolvenţilor 
învăţământului liceal de stat, la clasele cu program intensiv pentru studierea limbii engleze. 

Începând din ianuarie 2013, în baza Acordului de colaborare nr. 67607/2012, candidaţii de 
la clasele cu program bilingv sau intensiv pentru studierea limbii engleze, din învăţământul 
liceal de stat, vor beneficia de o reducere de 10% a taxei de examinare, cu condiţia să pună 
la dispoziţia British Council dovada oficială a faptului că sunt înscrişi la tipurile de clase 
menţionate mai sus. Cambridge English Language Assessment şi British Council vor 
continua să ofere materiale de pregătire de înaltă calitate, precum şi seminarii de dezvoltare 
profesională pentru profesorii care pregătesc elevi pentru examenele Cambridge ESOL sau 
prezentări de tehnici de pregătire pentru examen, adresate candidaţilor, în conformitate cu 
standardele celor două instituţii. 

Pentru mai multe informaţii despre Cambridge English Advanced, vă rugăm să vizitaţi site-ul 
dedicat examenului CAE. 

Pentru informaţii privind materialele oficiale de pregătire pentru examenul Cambridge 
English Advanced, vă rugăm să vizitaţi site-ul Cambridge University Press. 

Pentru mai multe detalii privind seminariile pentru profesori şi studenţi, vă rugăm să accesaţi 
site-ul British Council sau să ne scrieţi la contact@britishcouncil.ro. 


