
 
 

 
 

 

 
Director Cambridge Centre Romania – Eduard Isailă 

Adresă: str. Poenaru Bordea, nr.4, ap.2, Sector 2, București 
      Tel. Contact: 0758 818 888 E-mail:consultantcambridge@yahoo.com 

 

  

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CAMBRIDGE CENTRE 
 

CAMBRIDGE CENTRE™ organizează cursuri de limba engleză pentru obținerea 
Atestatelor Cambridge (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, 
TOEFL, consultanță psiho-pedagogică și financiară pentru Studii Universitare în Marea Britanie. 

Centrul Cambridge face parte din Asociația pentru Integrare Europeană REPERE. 
 

REPERE este o organizație non-profit, non-guvernamentală, românească, cu sediul central în 
București, înființată la 12 martie 2002. 

Scopul nostru este de a promova Integrarea Europeană în rândul cetățenilor români prin 
domeniile: tineret, formare profesională, egalitate de șanse, cetățenie și implicare civică, 

servicii sociale, perfecționare în domeniul limbilor străine, protecția mediului, antreprenoriat 
pentru femei. 

 
CAMBRIDGE CENTRE™ este formator recunoscut de Cambridge English pentru pregătire în 

scopul obținerii certificatelor Cambridge. 
 

         Oferta noastră educațională cuprinde:  
 

❖ Consultanță psiho-pedagogică și financiară pentru studii în Marea Britanie, SUA, Europa; 
 

❖ Cursuri de limba engleză pentru obținerea Certificatului Internațional Cambridge First 
Examination (FCE) -> cursuri pentru tineri și adulți; 

 
❖ Cursuri de limba engleză pentru obținerea Certificatului Internațional Certificate in 

Advanced English (CAE) -> cursuri pentru tineri și adulti; 
 

❖ Cursuri de limba engleză pentru obținerea International English Language Testing 
System (IELTS) -> cursuri pentru tineri și adulți; 

 
❖ Cursuri de limba engleză pentru obținerea Certificatului Profesional de Comunicare în 

Limba Engleză la nivel intermediar -> cursuri pentru companii; 
 

❖ Cursuri de limba engleză Business pentru obținerea Certificatelor BULATS -> cursuri 
pentru companii; 

 
❖ Cursuri de limba engleză Military English pentru obținerea Certificatului Profesional de 

comunicare în limba engleză la nivel intermediar -> cursuri pentru armată; 
 

❖ Cursuri de limba engleză pentru copii în scopul obținerii Certificatelor Cambridge Junior 
8-11 ani. 
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Se adresează celor care doresc să susțină examenul Cambridge Junior YLE Starters, YLE Movers, 
YLE Flyers și KET. 

Modalități de selecție și înscriere: 
 

❖ În vederea formării grupelor de studiu, copiii susțin testarea gratuită (Quick Placement 
Test – Cambridge Oxford) ce permite stabilirea nivelului de pregătire la Limba Engleză al 
acestora (nivel începător, nivel mediu, nivel avansat); 

❖ Testul cuprinde 30 de întrebări grilă, iar timpul efectiv de lucru este de 30 de minute; 
❖ Rezultatele testării se trimit pe e-mail (Certificate de Plasare) sau se comunică telefonic 

părinților cursanților; 
❖ O grupă este alcătuită din 8-12 cursanți; 
❖ După formarea grupelor, are loc stabilirea programului cursurilor de Limba Engleză 

Cambridge. 
Programul și structura cursurilor: 

 
❖ Programul se stabilește în funcție de disponibilitatea lectorului, cât și a cursanților; 
❖ Intervalul de desfășurare a cursurilor este de Luni – Duminică, între orele 08:00-20:00; 
❖ Durata unui modul este de 5 săptămâni (cuprinde 20 de ore de curs); 
❖ Cursanții vor avea parte de 2 ședințe de Limba Engleză pe săptămână, fiecare ședință 

durând 2 ore; 
❖ În decursul unui an scolar, în funcție de pregătirea anterioară a copiilor, se pot desfășura 

5-6 module (numărul necesar de module ce permite trecerea copiilor la următorul nivel 
de Limba Engleză conform metodologiei Cambridge). 

 
Detalii despre desfășurarea cursurilor: 

 
❖ Cursurile sunt ținute de lectori formatori acreditați, orientați către nevoile fiecărui copil; 
❖ Manualele sunt originale de la Cambridge University Press; 
❖ În cadrul cursurilor se pune accent pe exerciții de Vorbire, Înțelegere a Textului, Citire și 

Scriere; 
❖ La finalul fiecărui modul, copiii susțin simularea examenului Cambridge pentru care se 

pregătesc; 
❖ La terminarea fiecărui modul, se oferă diplome interne care atestă nivelul de pregătire 

al cursanților până în acel moment. 
❖  

Costuri: 15 RON/ ora de curs 
 

❖ 1 modul de pregătire (ce conține 20 de ore de Limba Engleză) costă 300 RON; 
❖ 1 suport de curs costă 60 RON (din acesta cursanții învățând pe parcursul a 2-3 module); 
❖ Pentru cursanții Cambridge toate testările și simulările sunt gratuite; 
❖ Examenele Cambridge pot fi sponsorizate de către Centru în proporție de până la 

100% în funcție de nivel și de modulele parcurse. 

Examenele de YLE Movers, YLE Flyers echivalează proba de admitere în clasa a V-a, la liceu cu profil Engleză!  
 

CAMBRIDGE JUNIOR 
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CAMBRIDGE PENTRU TINERI 

 
❖ Se adresează celor care doresc să își îmbunătățească nivelul de Limba Engleză; 
❖ Se adresează celor care doresc să susțină examenele KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS. 

 
Modalități de selecție și înscriere: 

 
❖ Înainte de formarea grupelor, se va da o testare gratuită (Quick Placement Test – 

Cambridge Oxford) pentru a stabili nivelul de pregătire la Limba Engleză; 
❖ Testul cuprinde 60 de întrebări grilă, iar timpul efectiv de lucru este de 30 de minute; 
❖ Rezultatele se centralizează și se formează grupele pe nivel de pregătire (Beginner, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Post-Intermediate, 
Advanced); 

❖ Rezultatele se trimit pe e-mail (Certificate de Plasare) sau se comunică telefonic; 
❖ O grupă este alcătuită din 8-10 cursanți; 
❖ După formarea grupelor, cursanții sunt chemați la o primă întâlnire cu lectorul pentru a 

stabili programul. 
 

Programul și structura cursurilor: 
 

❖ Programul se stabilește în funcție de disponibilitatea cursanților; 
❖ Intervalul posibil de desfășurare a cursurilor este de Luni - Duminică, între orele 

08:00-20:00; 
❖ Durata unui modul este de 7 săptămâni (40 de ore de curs); 
❖ Durata unei ședinte este de 3 ore și se ține de 2 ori pe săptămână; 
❖ Numărul de module diferă de la caz la caz (în funcție de pregătirea cursantului și de 

rapiditatea cu care acesta asimilează informațiile). 
 

Detalii despre desfășurarea cursurilor: 
 

❖ Cursurile sunt ținute de lectori formatori acreditați; 
❖ Manualele din care se lucrează sunt originale, de la Cambridge University Press; 
❖ Manualele sunt structurate pe capitole și secțiuni. Fiecare capitol conține exerciții de 

Speaking, Listening, Writing, Reading și Use of English; 
❖ La finalul fiecărui modul de pregătire, cursanții susțin simularea Cambridge aferentă 

examenului pentru care se pregătesc; 
❖ La final de modul, se oferă diplome interne care atestă nivelul de pregătire până în 

acel moment. 
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Costuri: Costuri: 15 RON/ ora de curs 

 
 

❖ 1 modul de pregătire costă 600 RON și poate fi achitat în 2 rate (prima și        
a IV-a săptămână de curs); 

❖ 1 suport de curs costă 60 RON și are valabilitate 2-3 module; 
❖ Pentru cursanții Cambridge toate testările și simulările sunt gratuite; 
❖ Examenele Cambridge pot fi sponsorizate de către Centru în proporție de 

până la 100% în funcție de nivel și de modulele parcurse. 
 
 

Examenele de KET echivalează proba de admitere la clasa a VIII-a, la liceu cu profil Engleză! 

Examenele de PET echivalează proba de Limba Engleză de la Bacalaureat! 

Certificatele FCE, CAE, CPE, IELTS sunt recunoscute de angajatori din întreaga lume! 
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CAMBRIDGE PENTRU ADULȚI 
 

❖ Se adresează celor care doresc să își îmbunătățească nivelul de Limba Engleză și/sau 
care doresc să își extindă cunoștințele lingvistice necesare dintr-un anumit domeniu de 
activitate; 

❖ Se adresează celor care doresc să susțină examenele FCE, CAE, CPE, IELTS; 
❖ Se adresează persoanelor juridice sau anumitor categorii profesionale (ex: medici, 

avocați, militari, etc). 
 

Modalități de selecție și înscriere: 
 

❖ Înainte de formarea grupelor, se va da o testare gratuită (Quick Placement Test – 
Cambridge Oxford) pentru a stabili nivelul de pregătire la limba engleză; 

❖ Testul cuprinde 60 de întrebări grilă, iar timpul efectiv de lucru este de 30 de minute; 
❖ Rezultatele se centralizează și se formează grupele pe nivel de pregătire (Beginner, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Post-Intermediate, 
Advanced); 

❖ Rezultatele se trimit pe e-mail (Certificate de Plasare) sau se comunică telefonic; 
❖ O grupă este alcătuită din 6-8 cursanți; 
❖ După formarea grupelor, cursanții sunt chemați la o primă întâlnire cu lectorul pentru a 

stabili programul. 
 

Programul și structura cursurilor: 
 

❖ Programul se stabilește în funcție de disponibilitatea lectorului, cât și cea a cursanților; 
❖ Intervalul posibil de desfășurare a cursurilor este de Luni - Duminică, între orele 08:00-

20:00; 
❖ Durata unui modul este de 7 săptămâni (40 de ore de curs); 
❖ Ședințele se țin de 2 ori pe săptămână, fiecare ședință având o durată de 3 ore; 
❖ Numărul de module diferă de la caz la caz (în funcție de pregătirea cursantului și de 

rapiditatea cu care acesta asimilează informațiile). 
 

Detalii despre desfășurarea cursurilor: 
 

❖ Cursurile sunt ținute de lectori formatori acreditați; 
❖ Manualele din care se lucrează sunt originale, de la Cambridge University Press; 
❖ Manualele sunt structurate pe capitole și secțiuni. Fiecare capitol conține exerciții de 

Speaking, Listening, Writing, Reading și Use of English; 
❖ La finalul fiecărui modul de pregătire, cursanții susțin simularea Cambridge aferentă 

examenului pentru care se pregătesc; 
❖ La final de modul, se oferă diplome interne care atestă nivelul de pregătire până în acel 

moment. 
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Costuri: 20 RON /ora de curs 
 

❖ 1 modul de pregătire (40 de ore) costă 800 RON și poate fi achitat în 2 rate. Prima rată în 
valoare de 400 RON se achită la prima ședință, iar cea de a II-a rată în valoare de 400 
RON se achită în a IV-a săptămână de curs; 

❖ 1 suport de curs costă 60 RON și are valabilitate 2-3 module; 
❖ Pentru cursanții Cambridge Centre toate testele și simulările sunt gratuite; 
❖ Examenele Cambridge pot fi sponsorizate de către Centru în proporție de până la 

100% în funcție de nivel și de modulele parcurse. 
 

 
Certificatele FCE, CAE, CPE, IELTS sunt recunoscute de angajatori din întreaga lume! 

 
 


