
CURSURI CAMBRIDGE (STARTERS, MOVERS ȘI FLYERS) ÎN LICEUL TEORETIC 
”HENRI COANDĂ” DIN CRAIOVA 

EXAMENE CAMBRIDGE 100% FREE! 

 

Începând cu anul școlar 2017-2018 în Liceul Teoretic ”Henri Coandă” 

din Craiova își desfășoară activitatea CENTRUL CAMBRIDGE  Craiova, în cadrul 

unui parteneriat pro-activ, care contribuie la realizarea  țintei strategice 2 din 

Planul de dezvoltare instituțională 2017-2020 (Realizarea cadrului adecvat  

educației pentru dezvoltare durabilă - EDD), activitatea Abilitarea  liceului ca  

Școală - Centru de Pregătire și Examinare pentru limba engleză -  Cambridge 

English, nivelurile Young Learners (YLE), Key for Schools (KET), Preliminary 

(PET), First for Schools (FCE) și Teaching Knowledge Test (TKT).  

 

 



 

 

 

 

 

În prezent activitatea Centrului Cambridge în Liceul Teoretic ”Henri 

Coandă” din Craiova se desfășoară pe 3 grupe: 

1. Grupa Starters - cls. I și cls a II-a 
2. Grupa Movers – cls. a III-a și a IV-a 
3. Grupa Flyers – cls. a V-a și a VI-a 

 

CENTRUL CAMBRIDGE CRAIOVA 

 

Centrul Cambridge este formator și centru de testare autorizat de 
Cambridge ESOL Examinations pentru pregătire în scopul obținerii certificatelor 
Cambridge (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE); 
IELTS; TOEFL.  

De  asemenea, oferă consultanță psiho-pedagogică și financiară gratuită 
pentru Studii Universitare în Marea Britanie și organizează cursuri universitare 
de licență BA - Bachelor of Arts (Hons) și BSC - Bachelor of Sciences (Hons) în 
limba engleză în Romania în cadrul Universității Britanice 
www.universitateabritanica.ro. 

Centrul Cambridge este un proiect educațional al Asociației pentru 
Integrare Europeană REPERE", organizație non-profit, românească cu sediul 
central în București.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universitateabritanica.ro/


 
 

CURSURILE DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE 
 

Cursurile de pregătire Cambridge se desfășoară în incinta școlii, iar orarul 
se stabilește ținând cont de orarul elevilor, împreună cu cei interesați.  

Cursurile se desfășoară pe module, în vederea asigurării continuității 
nivelului de cunoaștere.  Un modul de pregătire durează 5 săptămâni și 
presupune 20 de ore de limba engleză. Pretul pe ora este de 15 RON. La finalul 
fiecărui modul se suțin simulări gratuite de examene Cambridge.  

Centrul Cambridge se adresează elevilor de la clasa pregătitoare și până 
la clasa a XII-a, dar și adulților. Grupele se formează în funcție de vârsta și 
nivelul de cunoștințe al cursanților.  

La cursurile de pregătire se folosesc manuale originale de la Cambridge 
University Press, iar. cursurile sunt ținute de lectori acreditați, foarte bine 
pregătiți și orientați către nevoile fiecărui copil.  

 

 
 

EXAMENELE  CAMBRIDGE 
 

Examenele pentru obținerea atestatelor Cambridge vor avea loc pe data 
de 9 iunie 2018 și pot fi sponsorizate 100%  în funcție de câte module de 
pregătire a parcurs un cursant și de nivelul avut. La sesiunea de examene 
Cambridge din iunie 2018, pot participa și elevi care nu au făcut cursurile de 
pregătire la Cambridge Centre, iar prețurile pentru examene depind de 
atestatul dorit.  

Examenele Cambridge sunt echivalate pe Scala Comună Europeană de 
referință pentru limbi străine, publicată de Consiliul Europei și sunt 
recunoscute și de Ministerul Educației din România. Astfel, probele de 
competență lingvistică din cadrul Bacalaureatului, probele de competență 



lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu 
program bilingv și intensive, dar și cele de competență lingvistică pentru 
admiterea în clasa a 5-a cu predare în regim intensive pot fi echivalate cu 
certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere 
internațională. 
 

Pentru mai multe informații și înscrieri: 
Centrul Cambridge Craiova: 

TEL: 0736371902 
E-MAIL: craiova@cambridgecentre.ro 

www.cambridgecentre.ro  
 

 

mailto:craiova@cambridgecentre.ro
http://www.cambridgecentre.ro/

