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REGULAMENTE
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REGULAMENTELE TESTULUI IELTS prin EECentre
Valabil de la 1 aprilie 2020

Registration for IELTS through EECentre

Înscriere la IELTS prin EECentre

1. European Examinations Centre SRL, Company number 34218949
is IELTS test centre, authorized by IDP Australia under centre
number RO084, with its main office in Romania, Bucharest, District
1, 65 Sfintii Voievozi Street, land line: +4031.108.68.59; email:
contact@EECentre.ro; website: www.EECentre.ro, hereinafter
referred to as EECentre.

1. European Examinations Centre SRL, CUI 34218949, este centru
de testare IELTS, autorizat de IDP Australia sub numărul RO084,
cu sediul principal în România, București, sectorul 1, str. Sfintii
Voievozi, 65, telefon fix: +4031.108.68.59; e-mail:
contact@EECentre.ro; site-ul web: www.EECentre.ro, denumit în
continuare EECentre.

2. Registration for IELTS test examinations at EECentre shall be
made via the EECentre website https://www.eecentre.ro/ or
https://my.ieltsessentials.com/ based on a duly completed
registration form. When filling in the registration form you are kindly
requested to express the following types of consent:

2. Înscrierea la testele IELTS prin EECentre se face pe site-ul web
al EECentre https://www.eecentre.ro/ sau
https://my.ieltsessentials.com/ pe baza unui formular de
înregistrare completat corespunzător. Când completați formularul
de înscriere, sunteți rugați să vă exprimați următoarele tipuri de
acord:





I hereby declare that I have read the regulations of IELTS test at
EECentre and I agree to the conditions specified therein. I also
declare that the data provided in the present form are true and
accurate. I provide the data on a voluntary basis and I understand
that I have the right of access to the data and the right to correct
them.
I agree to the storing and processing of the personal data I have
provided to IDP Australia and EECentre, for purposes related to the
management of IELTS test, including the transmission of such data
to Cambridge Assessment English and promotional activities such
as preparation courses or educational offers.
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Declar că am citit regulamentele testului IELTS prin EECentre și
sunt de acord cu condițiile specificate în acestea. De asemenea,
declar că datele furnizate în prezentul formular sunt adevărate și
exacte. Ofer datele în mod voluntar și înțeleg că am dreptul de
acces la date și dreptul de a le corecta.



Sunt de acord cu stocarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal pe care le-am furnizat către IDP Australia și EECentre, în
scopuri legate de gestionarea testelor IELTS, inclusiv transmiterea
acestor date către Cambridge Assessment English și activități
promoționale precum cursuri de pregătire sau oferte educaționale.

3. Exam fees

3. Taxe de examinare

1. The exam fee is 965 RON. The price given for each exam is
binding upon the placement of a purchase order by the customer.
2. The exam fee shall be paid by the customer after registration by a
bank transfer, by card or in cash to the account of EECentre made
within 2 calendar days after the registration, where the first day
the registration one.
3. The customer who paid the exam fee but failed to enter his or her
name on the list of candidates within the time limit indicated for
registration shall be entitled to full reimbursement of the exam fee.
In this case no exam administration agreement is entered into
between the customer and EECentre.
4. Payment data: payment order: account number:
RO31BTRLRONCRT0290695101, Transilvania Bank. Please
indicate the following data in the transfer title: name and surname
of the candidate, IELTS and the examination session date.

IMPORTANT: All commission, bank charges, etc. are to be paid by the
candidate that registers for the examination.

1. Taxa de examinare este de 965 RON. Achitarea taxei este
obligatorie pentru plasarea unei comenzi de achiziție de către
client.
2. Taxa de examinare se plătește de către client după înregistrare
printr-un transfer bancar, cu cardul sau numerar în contul CEE
efectuat în termen de 2 zile calendaristice de la înregistrare, în care
prima zi de înregistrare.
3. Clientul care a plătit taxa de examen, dar nu si-a introdus numele
pe lista candidaților în termenul indicat pentru înscriere are dreptul
la rambursarea integrală a taxei de examen. În acest caz, nu se
încheie niciun acord de administrare a examenului între client și
EECentre.
4. Date de plată: ordin de plată: număr de cont:
RO31BTRLRONCRT0290695101, Banca Transilvania.
Vă rugăm să indicați următoarele date în titlul transferului: numele
și prenumele candidatului, IELTS și data sesiunii de examinare.
IMPORTANT: Toate comisioanele, taxele bancare etc. vor fi plătite de
către candidatul care se înscrie la examen.

4. In order to register for the IELTS test you should:

4. Pentru a vă înscrie la testul IELTS, trebuie să:

a. enter your personal data into the candidate on-line database in the
registration system on https://my.ieltsessentials.com/
b. pay the required fee of 965 RON according to the instructions given
in the registration system no later than 2 calendar days after
registering for the test, where the first day is the day of registration.
c. Candidates who do not observe the procedures stated in points 4a
and 4b above will not be entered for the IELTS test on the chosen
date and their personal data will be deleted from the candidates’
database in the on-line registration system.

a. introduceți datele dvs. personale în baza de date on-line a
candidaților în sistemul de inscriere: https://my.ieltsessentials.com/
b. plătiți taxa de 965 RON conform instrucțiunilor date în sistemul de
înscriere în cel mult 2 zile calendaristice de la înscrierea la test,
unde prima zi este ziua înregistrării.
c. Candidații care nu respectă procedurile menționate la punctele 4a
și 4b de mai sus nu vor fi înscriși pentru testul IELTS la data
aleasă, iar datele lor personale vor fi șterse din baza de date a
candidaților din sistemul de înscriere on-line.
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d. Candidații care vor avea vârsta sub 18 ani la data testului trebuie
să furnizeze Formularul de acord IELTS pentru minori
completat și semnat de părintele / tutorele legal. Vă rugăm să
trimiteți o copie scanată a formularului de acord la
contact@eecentre.ro cu cel mult 5 zile înainte de componentele
scrise ale testului. Candidații care nu furnizează formularul nu
vor fi admiși la testul IELTS, iar taxa nu le va fi rambursată.
e. Numărul de locuri la teste este limitat. Informațiile privind
disponibilitatea datelor testelor se găsesc pe www.eecentre.ro
f. Termenul de înscriere poate fi prelungit dacă rămân locuri după
închiderea oficială a termenului de înscriere. Vă rugăm să trimiteți
un e-mail la contact@EECentre.ro pentru detalii.
g. Toate datele de testare disponibile pot fi găsite pe site-ul
www.eecentre.ro.
h. Vă rugăm să rețineți că sesiunea nu va mai fi vizibilă în sistem
după data limită de înscriere.

d. Candidates who will be under 18 years of age on the test date must
provide IELTS Minor Candidate Consent completed and signed
by their parent/legal guardian. Please email a scanned copy of the
Consent form to contact@eecentre.ro no later than 5 days before
the writing part of the test. Candidates who do not provide the
form will not be admitted to the IELTS test and their fee will
not be refunded.
e. The number of places for tests is limited. Information on test date
availability is to be found on www.eecentre.ro
f. The registration deadline may be extended if there are places left
after the official close of registration date. Please send an email to
contact@EECentre.ro for details.
g. All available test dates can be found at www.eecentre.ro
h. Please bear in mind that session will not be visible in the system
after the deadline for registration.

5. Modulul de vorbire (speaking) pentru sesiunile susținute de
computer poate fi programat într-o perioadă de 7 zile calendaristice
înainte sau 1 zi calendaristică după probele scrise și de ascultare
ale testului. La înscriere, candidații pot alege ora modulului de
vorbire. Cu toate acestea, data și ora finală a modulului de vorbire
vor fi confirmate de centrul de examinare.

5. Speaking Module for the Computer-delivered sessions may be
taken in a period of 7 calendar days before or 1 calendar day after
the written and listening parts of the test. Upon registration testtakers can choose the hour of the speaking module. However final
date and hour of the speaking module will be confirmed by exam
centre.

6. Informații detaliate despre datele, ora și locațiile modulelor de test
IELTS vor fi trimise către candidați prin e-mail cu 3 zile
calendaristice înainte de prima proba a testului. Candidații care nu
primesc e-mailul cu informații detaliate cu privire la datele, ora și
locațiile modulelor de test IELTS până la sfârșitul zilei 3 înainte de
proba scrisă a testului trebuie să contacteze centrul de examinare
cât mai curând posibil. Candidații care au ratat examenul pentru că
nu au primit emailul cu informații despre program și nu au raportat
acest fapt la centrul de examinare nu au dreptul la rambursare din

6. Detailed information on the dates, time and locations of the IELTS
test modules will be sent to the candidates by email 3 calendar
days before the first part of the test. Candidates who do not receive
the email with detailed information on the dates, time and locations
of their IELTS test modules by the end of day 3 before the written
part of the test are required to contact examination centre as soon
as possible. Candidates who missed their exam because they had
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not received the email with information on their test schedule and
not reported this fact to their examination centre are not entitled to
a refund on this account.

aceste considerente.
7. Rambursare și transfer
7.1 Nu mai târziu de 5 săptămâni înainte de data testului la care sunt
înscriși, candidații pot solicita în scris următoarele:
 transfer gratuit la o dată ulterioară de testare, cu condiția să
depună un formular oficial de cerere completat
 anularea înscrierii și o rambursare de 100% din taxa de testare.
Persoana / instituția care a depus taxa în numele candidatului are
dreptul să primească o rambursare.

7. Refund and transfer
7.1 Not later than 5 weeks before the exam date of the test they are
registered for candidates can apply in writing for:
 a transfer to a later test date free of charge on condition that they
submit a completed official request form
 a cancellation of their registration and a refund of 100% of the test
fee. The person/institution that submitted the fee on behalf of the
candidate is entitled to receive a refund.

7.2 Dacă o cerere de rambursare sau transfer este depusă în scris cu
mai puțin de 5 săptămâni înainte de data examinării, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare după data inițială a testului la care a fost
inscris candidatul, atunci când prima zi este ziua probei scrise a
testului, candidatul are dreptul:
 transfer la o dată diferită de testare pentru o taxă suplimentară 165 RON, cu respectarea termenului de înscriere pentru noua
dată aleasă, în cazul în care solicitarea este făcută din motive ca si
cele de mai jos:
boala gravă a unui candidat (de exemplu internarea în spital)
decesul unui membru apropiat al familiei
greutăți / traume, de exemplu un accident de circulație
serviciul militar

7.2 If a request for refund or transfer of a test date is submitted in writing
less than 5 weeks before the exam date but not later than 5 working
days after the original test date for which the candidate was registered,
where the first day is the day of the written part of the test, the
candidate is entitled to:
 a transfer to a different test date for an additional fee – 165 RON of
the test fee, observing the deadline for registration for the chosen
new date, if the request is made due to:
a candidate’s serious illness (e.g. hospital admission)
the death of a close family member
hardship/trauma, e.g., a traffic accident
military service
The request must be supported by appropriate official documentation
and/or evidence. Candidates applying for test date transfer must select a
test date within a three-month period from the date of submitting the
request.
 to cancel their registration and receive a refund of 800 RON of the
test fee if the cancellation is caused by:

Cererea trebuie să fie susținută de documentație și / sau dovezi oficiale
adecvate. Candidații care solicită transferul la o alta data a testului trebuie
să selecteze o dată de testare într-o perioadă de trei luni de la data
depunerii cererii.
 să anuleze înscrierea și să primească o rambursare de 800 RON
din taxa dacă anularea este cauzată de:
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-

a candidate’s serious illness (e.g. hospital admission)
the death of a close family member
hardship/trauma, e.g. a traffic accident
military service provided he/she submits a completed official
request form not later than 5 working days after the original test
date for which the candidate was registered, where the first day is
the day of the written part of the test. The request must be
supported by appropriate official documentation and/or evidence


-

Candidate is not entitled to a refund or test date transfer if:
the cause is different from the ones mentioned above
the application is not accompanied by appropriate official
documentation and/or evidence
the application is made later than 5 working days after the original
test date, for which the registration was made.

-

-



8. Special Arrangement/needs
For detailed special arrangements information please contact EECentre.
a. Candidates with special needs requiring the adaptation of test
papers (e.g. question papers in Braille; enlarge print, special CD
etc.), should submit their application for special arrangements with
medical evidence no later than 3 months before the test date.
b. Candidates with special needs requiring administrative changes
(e.g., extra examination time, the use of headphones, computer,
etc.) should submit their application for special arrangements with
medical evidence no later than 6 weeks before the test date.
c. Candidates with dyslexia, dysgraphia or dysorthographia should
submit a report provided by a fully qualified educational, clinical or
chartered psychologist. The medical evidence must:

boala gravă a unui candidat (de exemplu internarea în
spital)
decesul unui membru de familie apropiat
greutăți / traume, de ex. un accident de circulație
serviciu militar, cu condiția să depună un formular oficial de
cerere completat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de
la data inițială a testului la care a fost inscris candidatul,
unde prima zi este ziua probei scrise a testului. Cererea
trebuie să fie susținută de documentație și / sau dovezi
oficiale adecvate.

Candidatul nu are dreptul la rambursare sau transfer dacă:
cauza este diferită de cele menționate mai sus
cererea nu este însoțită de documentația și / sau dovezile
oficiale corespunzătoare
cererea este depusa la mai mult de 5 zile lucrătoare după
data inițială a testului pentru care s-a făcut înscrierea.

8. Nevoi speciale
Pentru informații detaliate despre nevoi speciale, vă rugăm să contactați
EECentre.
a. Candidații cu nevoi speciale care necesită adaptarea probelor
testului (de exemplu teste în Braille; imprimare mărită, CD special
etc.) trebuie să depună cererea pentru nevoi speciale însoțită de o
adeverință medicala cu cel puțin 3 luni înainte de data testării.
b. Candidații cu nevoi speciale care necesită modificări administrative
(de exemplu timp suplimentar de examinare, utilizarea căștilor, a
computerului etc.) trebuie să depună cererea pentru nevoi speciale
însoțită de adeverință medicala cu cel putin 6 săptămâni înainte de
data testării.
c. Candidații cu dislexie, disgrafie sau dis-ortografie trebuie să prezinte
un raport furnizat de un psiholog educațional autorizat. Dovada
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The organisers of the test may not be able to provide the service
requested (specialised equipment/software, etc).

medicală trebuie:
- să fie sub forma unui raport emis când candidatul avea vârsta
de 13 ani sau mai mare;
- sa includă detalii despre dificultățile de învățare și teste care
au fost efectuate
- să fie un document original, pe hârtie cu antet, scris de un
psiholog autorizat;
d. Candidaților care nu respectă procedurile menționate mai sus nu li
se vor acorda nevoile speciale pe care le-au solicitat.
Organizatorii testului e posibil să nu poată furniza serviciul solicitat
(echipament / software specializat etc.).

TEST DAY

ZIUA TESTULUI

9. Test schedule
Detailed information about test day arrangements are sent to the
candidates by email 3 calendar days before the first part of the test.
 On the test day candidates will have their photograph taken. This
photograph will be printed on the Test Report Form and made
available to the institutions, indicated by the candidate, that
download IELTS results from the on-line site.
 Information regarding test day arrangements is in Notice to
Candidates
 Candidates are not allowed to bring any electronic equipment to
the test room including mobile phones and watches of any kind.
Any candidate using or in possession of any unauthorized devices
during the test may be disqualified. Candidates are also requested
not to bring any expensive personal items. EECentre is not liable
for the loss of any items left in the cloakroom. The only items
allowed in the test room are an approved identity document and a
beverage in a transparent bottle.

9. Programul
Informații detaliate despre aranjamentele din ziua testării sunt trimise
candidaților prin e-mail cu 3 zile calendaristice înainte de prima proba a
testului.
 În ziua testării, candidaților li se va face poze. Această fotografie
va fi tipărită pe formularul de raportare a rezultatelor testului și va fi
pusă la dispoziția instituțiilor indicate de candidat care vor
descărca rezultatele IELTS de pe site-ul on-line.
 Informațiile privind aranjamentele din ziua testării se găsesc în
Notificare pentru candidați
 Candidații nu au voie să aducă echipamente electronice în sala de
testare, inclusiv telefoane mobile și ceasuri de orice fel. Orice
candidat care folosește sau deține orice dispozitiv neautorizat în
timpul testului poate fi descalificat. De asemenea, candidații sunt
rugați să nu aducă obiecte personale scumpe. EECentre nu este
responsabil pentru pierderea oricăror articole rămase în vestiar.
Singurele articole permise în sala de testare sunt un document de
identitate aprobat și o băutură într-o sticlă transparentă.

- be in the form of a report issued when the candidate was aged

13 or older;
- include details of the learning difficulty and tests which have
been carried out
- be an original document, on headed paper, written by a fully
qualified psychologist;
d. Candidates who do not observe the procedures stated above will not
be provided with the special arrangements they requested.
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All comments concerning the conduct of the IELTS test should be given by
the candidate to the supervisor/test administrator immediately after the test
(in the case of the listening test all comments should be reported at the
beginning of the test, after hearing the introductory recording) and also in
writing (by email or in person) to the EECentre staff no later than five days
after the relevant part of the test.

Toate comentariile privind desfășurarea testului IELTS trebuie să fie
adresate de către candidat supraveghetorului / administratorului de test
imediat după test (în cazul probei de ascultare, toate comentariile trebuie
raportate la începutul testului, după audierea partii introductive a
înregistrării) și, de asemenea, în scris (prin e-mail sau personal)
personalului EECentre în cel mult cinci zile după proba respectiva.

To submit a complaint, please go to
https://www.eecentre.ro/Formular/reclamatie

Pentru a trimite o reclamație, accesați
https://www.eecentre.ro/Formular/reclamatie

EECentre shall address all opinions, questions or complaints from the
candidate within five working days of their receipt. EECentre shall make
every effort to provide high-quality examination services. EECentre bears
no liability for irregularities in the services caused by independent factors.
In cases of delays or pauses in the examinations, or the examinations
being cancelled, for reasons beyond the organiser’s’ control as well as
delays in the release of results by Cambridge Assessment English,
EECentre Examination Centre shall make every effort to minimize the
inconvenience.

EECentre va răspunde la toate comentariile, întrebările sau reclamațiile
candidatului în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.
EECentre depune toate eforturile pentru a furniza servicii de examinare de
înaltă calitate. CEEEE nu poartă nicio răspundere pentru neregulile
serviciilor cauzate de factori independenți. În caz de întârzieri sau pauze în
cadrul examenelor sau anularea examinărilor din motive care nu sunt sub
controlul organizatorului, precum și întârzieri în comunicarea rezultatelor
de către Cambridge Assessment English, Centrul de examinare EECentre
depune toate eforturile pentru a reduce inconvenientele.

10. RESULTS

10. REZULTATE

1) Test results (Test Report Forms - TRF) are issued to the
candidates who attempted all 4 parts of the test. (Test Report
Forms - TRF) could be dispatched by courier (the test take covers
the costs) and available on-line on 7th day at the latest (for CD
test) following the written parts and listening part of the test.

1) Rezultatele testelor (Formulare Raport de test - TRF) sunt eliberate
candidaților care au susținut toate cele 4 probe ale testului.
(Formularele Raport de test - TRF) pot fi expediate prin curier
(candidatul acoperă costurile de transport) și sunt disponibile online cel târziu în a 7-a zi (pentru testul CD) de la data probelor
scrise și a probei de ascultare.
2) În situații excepționale, dacă este necesara revizuirea unor aspecte
administrative sau de securitate asociate testului, in acest caz
rezultatele nu pot fi emise în a șaptea zi după test.
3) Candidații își pot vizualiza rezultatele timp de 28 de zile după data

2) In exceptional situations if it is necessary to review administrative
or security matters associated with the test. In that case results
may not be issued on the 7th day after the test.
3) Candidates can view their results for 28 days after their written test
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date. Online result is provisional and should not be used as an
official confirmation of achievement.
4) During the two-year period after the test, a candidate receives one
copy of the TRF with the scores from 4 test modules and the
overall band score (1 to 9). Additional copies of the TRF (up to 5 in
total) are sent directly to receiving institutions indicated by a
candidate during registration or in the Application for the Issue of
Additional TRF form. The additional TRF (each copy over 5)
preparation fee is 150 RON. The additional TRF form should be
submitted in person, by post, fax or e-mail.

4)

5)
5) Candidates’ personal data and results are kept by the exam centre
for two years from the written test day. After that period there is no
possibility to apply for the service described in point 4.
6)

probelor scrise. Rezultatul online este provizoriu și nu trebuie
utilizat ca confirmare oficială a promovării testului.
În perioada de doi ani de la test, candidatul primește un exemplar
al TRF cu scorurile pentru cele 4 module de testare și scorul total
(1 la 9). Exemplare suplimentare ale TRF (până la 5 în total) sunt
trimise direct instituțiilor indicate de candidat în timpul inscrierii sau
în formularul Cerere de eliberare TRF suplimentar. Taxa pentru
eliberare de TRF suplimentar (fiecare exemplar peste cele 5) este
de 150 RON. Formularul suplimentar TRF trebuie transmis
personal, prin poștă, fax sau e-mail.
Datele personale și rezultatele candidaților sunt păstrate de centrul
de examinare timp de doi ani din ziua testului scris. După această
perioadă nu există posibilitatea de a solicita serviciul descris la
punctul 4.
Candidații pot ridica TFR în persoană sau prin intermediul unei
persoane împuternicite. Centrul de testare trebuie notificat cu
privire la acest fapt cel târziu în ziua testării, iar candidatul trebuie
să completeze un formular de împuternicire.
Anumite instituții nu primesc versiunea pe hârtie a TRF, dar
descarcă rezultatele IELTS ale candidaților de pe site-ul on-line.
Acest lucru servește la îmbunătățirea eficienței sistemului de
procesare a cererilor. Prin urmare, candidații trebuie să informeze
întotdeauna instituția respectiva privind data (probele scrise și de
ascultare) testului IELTS.
Nu există posibilitatea de a vizualiza lucrările scrise.

6) Candidates may collect TRFs in person or through an authorised
person. The test centre must be notified of this fact no later than on
the test day and an authorisation form must be completed by the
candidate.

7)

7) Certain institutions do not receive a paper version of the TRF but
download candidates’ IELTS results from the on-line site. This
serves to improve the efficiency of the application processing
system. Candidates should, therefore, always inform the receiving
institution of the date (written and listening parts) of the IELTS test.

8)

8) There is no possibility to view the test papers.
9) If you believe a mistake has occurred or your exam result is not fair
you can ask Cambridge English for an Enquiry on Results. This is a
paid service. The cost of Enquiry on Results is 610 RON.
Candidates requesting a re-mark of their papers must submit all
relevant documents (an original TRF, a completed Enquiry on
Results form and a proof of payment) within 6 weeks of the written

9) Dacă credeți că a apărut o greșeală sau rezultatul examenului dvs.
nu este corect, puteți solicita Cambridge English o Ancheta privind
rezultatele. Acesta este un serviciu plătit. Costul Anchetei privind
rezultate este de 610 RON. Candidații care solicită o re-corectare a
lucrarii lor trebuie să prezinte toate documentele relevante (TRF
original, formular completat Ancheta privind Rezultatele și dovada
plății) în termen de 6 săptămâni de la data testului scris. Rezultatul
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re-corectării este disponibil la aproximativ 4 săptămâni după ce
EECentre a primit documentele. Informații detaliate despre ancheta
privind rezultatele și procedurile de recurs pot fi obținute de la
EECentre. Dacă re-corectarea / rezultatul recursului are ca rezultat
o îmbunătățire a punctajului candidatului, acesta va primi o
rambursare completă a taxelor de re-corectare / recurs.
10) Testul IELTS poate fi susținut din nou in orice dată de testare.

test date. The result of the re-mark is available about 4 weeks after
EECentre has received the documents. Detailed information
regarding enquiry on results and appeal procedures can be
obtained from the EECentre. If the re-mark/appeal results in an
improvement in the candidate’s score, the candidate will receive a
full refund of the re-mark/appeal fees.
10) The IELTS test may be taken again on any test date.

11. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
1. Candidaților care s-au înscris și au plătit pentru un test IELTS vor
primi gratuit accesul la Testul gratuit de pregătire online. Parola
unică emisă la înscriere va fi valabilă timp de 30 de zile.
2. Informații detaliate despre IELTS pot fi găsite pe: www.eecentre.ro

11. ADDITIONAL INFORMATION
1. Candidates who have registered and paid for an IELTS test will be
given, free of charge access to ‘Free online preparation test. The
unique password issued at registration will be valid for 30 days.
2. Detailed information about IELTS can be found at: www.eecentre.ro

CONTACT DETAILS
EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE - EECentre
Bucharest, Romania
65 Sfintii Voievozi St., District 1, 010965
JUPITER HOUSE Building (groundfloor)
Telephone: 031.108.68.59
Email: contact@EECentre.ro
Website: www.EECentre.ro

COORDONATE de CONTACT
EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE - EECentre
București, Romania
65 Sfinții Voievozi St., District 1, 010965
JUPITER HOUSE Building (parter)
Telefon: 031.108.68.59
Email: contact@EECentre.ro
Website: www.EECentre.ro
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