
   
                      
 

COLEGIUL NAȚIONAL “GRIGORE MOISIL” – CENTRU DE PREGǍTIRE ȊN 
VEDEREA SUSȚINERII EXAMENELOR INTERNAȚIONALE 

 
⟡ Ministerul Educaţiei Naţionale, 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 Naţionale 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 Naţionale acceptă CAE ca 
echivalare a probei C de competenţe lingvistice în limbi străine, parte componentă a 
Examenului de Bacalaureat.  
 
Ca rezultat al colaborării fructuoase dintre cele trei instituţii menţionate mai sus şi în baza 
Acordului de Colaborare nr. 67607/09.11.2012, Ministerul Educaţiei Naţionale 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 şi 
extinde această recunoaştere tot mai mult în rândul absolvenţilor. 
 
⟡ Colegiul nostru  a devenit, începând cu anul 2012, membru de “Bronz” ori “Standard” al 
Programului de Parteneriat Addvantage, derulat de British Council. Colegiul nostru a 
dobândit anual această calitate deoarece organizăm activităţi de pretestare ale examenelor 
internaţionale, sesiuni de consiliere ale elevilor ce intenţionează să susţină astfel de 
examene, înscriem elevi pentru susţinerea examenelor Cambridge – nivelurile FCE 
(Cambridge English: First), CAE (Cambridge English: Advanced), CPE (Cambridge English: 
Proficiency), şi pentru susţinerea examenului IELTS (International English Language Testing 
System).  
 
⟡ Cambridge English Language Assessment şi British Council ne-au oferit în mod constant 
materiale de pregătire  de înaltă calitate, precum şi seminarii de dezvoltare profesională 



pentru profesorii care pregătesc elevi în vederea susţinerii examenelor Cambridge ESOL 
sau prezentări de tehnici de pregătire pentru examen, adresate candidaţilor, în 
conformitate cu standardele celor două instituţii. 
 
⟡ Laboratorul Multimedia al colegiului este sala în care au loc activităţile cu elevii şi unde 
există o bibliotecă cu materiale în domeniul menţionat: broşuri de promovare a 
examenelor, culegeri de teste, manuale, casete audio, CD-uri şi un echipament IT complet.  
 
⟡ Sesiunile de pretestare se organizează cel puţin de două ori pe an, ori la solicitarea 
viitorilor candidaţi; la această pretestare se respectă întocmai: structura unui examen real, 
tipologia subiectelor, timpul aferent fiecărei teze/părţi, modul de completare/redactare a 
subiectelor, exigenţa în corectarea lucrărilor şi punctajul/nivelul acordat. 
 
⟡ Ataşăm un exemplu de “scrisoare” pe care British Council ne-o trimite după fiecare 
sesiune de examen, împreună cu certificatele elevilor care au susţinut examenul, precum şi 
doua certificate ce atesta calitatea de membru de ‘Bronz’ ori ‘Standard’ al Programului de 
Parteneriat Addvantage, program derulat de British Council. 
 
⟡ Elevii care au promovat un examen internaţional în decursul anilor de liceu se găsesc în 
baza de date a colegiului; conform regulilor de confidenţialitate, listele nu sunt publice. 
Menţionăm că aproximativ 10% din numărul absolvenţilor “moisilişti” promovează unul 
dintre examenele internaţionale. 
 
⟡ Pentru mai multe detalii privind seminariile pentru profesori, activităţile de pretestare 
pentru elevi, consiliere şi înscrieri, vă rugăm să accesaţi site-ul British Council sau să 
contactaţi profesorul de limba engleză. 
 
 
Coordonator Centru, 
Prof. Bereczki Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


