
 

PROCEDURA INSCRIERE EXAMENE CAMBRIDGE 

LICEUL DE ARTE “MARGARETA STERIAN”, BUZĂU 

PASUL 1 

Dați CLICK pe link-ul examenului care va interesează 

TERMEN 

INSCRIERE 

EXAMEN 

EXAMEN  DATA   

EXAMEN          

LINK  

INSCRIERE EXAMEN 

29 APRILIE YLE 

STARTERS 

12 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89087 

  

 
29 APRILIE YLE  

MOVERS 

12 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89088  

 
29 APRILIE YLE  

FLYERS 

12 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89089  

 
19 MAI KEY 06 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89080  

 
26 MAI PET 11 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89082  

 
26 MAI FCE 11 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89084  

 
26 MAI CAE 11 IUNIE https://www.eecentre.ro/examene/detalii-

examen?EID=89085  

 
 

PASUL 2 

Completați cu datele copilului dvs.: nu folosiți diacritice. 

Pentru înscriere, aveți nevoie de certificatul de naștere sau buletinul copilului dvs. Aveți grijă să 

introduceți corect toate datele de identitate ( toate numele, in ordinea corectă) 

PASUL 3 
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După ce va inscrieți, veți primi un email de confirmare cu toate detaliile privind: plata taxei de 

examen și cum să faceți dovada acesteia (aveti grija sa introduceti corect adresa dvs de email, 

dacă nu primiți email de confirmare, luați legătura cu profesorii de limba engleză de la Liceul de 

Arte. 

PASUL 4 

Achitați taxa și trimiteți dovada plații (Taxa se achită la Banca Transilvania). 

Anuntați unul din profesorii de limba engleză din Liceul de Arte că v-ați înscris la examen ( dați 

forward/ înaintare mesajului de confirmare pe care îl primiți pe mail la una din adresele de mai 

jos). 

PASUL 5 

Cu 2 zile inainte de examen veți primi informații privind locația și orarul examenului. Citiți cu 

atenție orarul ( în ce serie este elevul și programarea pentru proba de speaking) 

 

Alte detalii 

Proba de speaking este posibil sa fie programata in alta zi decat proba scrisa. 

Examenul scris este posibil să fie susținut fie la Liceul de Arte “Margareta Sterian”, fie la Școala 

Gen. Nr 1 “Capt. Av. T. Badulescu”. 

Pentru examen elevul va avea asupra sa carte de identitate/certificat de nastere/carnet de elev, 

pix/stilou de culoare albastră (creioane colorate, creioane, guma de sters, ascutitoare pentru 

examenele YLE). 

Pentru alte detalii: prof. Nechita Nicoleta: nicoletanichita@yahoo.com, 0742482328 

prof. Neagu Carmen: enicarmen33@yahoo.com, 0744548069 

prof. Filipache Raluca: raluca_filipache@yahoo.com , 0751282646 

Mult success! 
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