
 Activitatea ECDL ȋn  

Liceul Teoretic “Al.  Marghiloman” 

 
Activitatea ECDL se desfasoara în școala începând din anul 2004, centrul 

fiind reacreditat din  decembrie 2018 și instruind numai elevi sau /și cadre 

didactice din liceu sau din alte unități de învățământ. 

Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”  reprezintă Centrul de examinare 

RO277 în baza de date ECDL Romania  https://www.ecdl.ro/articol/reteaua-de-

centre-de-testare-acreditate-ecdl-in-romania_26.html 

Permisul European de Conducere a Computerului (European 

Computer Driving Licence) - ECDL este cel mai răspândit standard 

internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului. 

 

 Profesorii implicați în activitatea Centrului de Testare Ecdl:  

-Cîrstea Cornelia Adi - coordonator  și examinator; 

-Draghia Emese – examinator; 

-Cristache Cristina – examinator. 

 

Elevii pot sustine pentru BACALAUREAT modulele: 

1) Permis ECDL profil START BAC 

- Utilizarea Computer 

- Instrumente online 

- Editare text 

- Calcul tabelar 

2) Permis ECDL profil  BAC 

- Utilizarea Computer 

- Instrumente online 

- Editare text 

- Calcul tabelar 

- Prezentari 

- Baze de date 
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Simulările pot fi găsite în teste on-line, iar examinările de asemenea  sunt 

on-line. 

Elevii  și profesorii pot susține module și pentru obținerea de premise:  

1. ECDL module start ( Utilizarea Computerului, Instrumente online, editare 

text, Calcul tabelar) 

2. ECDL module standard (Prezentari, Baze de date, Web Editing, Image 

Editing, IT Security, 2D CAD) 

3. ECDL module avansat (Editare text avansat, Calcul tabelar avansat, Baze 

de date avansat, Prezentari avansat) 

 

Pentru a obţine Permisul ECDL trebuie să urmăriţi câţiva paşi simpli. 

1.    Alegeţi Modulele şi Permisul ECDL de care aveţi nevoie. 

2.     Completaţi Formularul Online ECDL. 

3.     Mergeţi la un Centru de Testare Acreditat ECDL ales, validaţi Formularul 

Online în maxim 30 zile de la completare şi achiziţionaţi o Serie de înscriere 

generală unică ECDL. 

4.     În vederea pregătirii pentru susţinerea examenelor ECDL, puteţi folosi 

Manualele ECDL (comenzile se efectuează direct la editură) sau puteţi solicita 

oferta de training a Centrului de Testare la care v-aţi înscris. 

        * Acest pas este opţional. 

5.     Planificaţi ordinea în care doriţi să susţineţi testele aferente Modulelor ECDL 

alese şi programaţi examenele la Centrul de Testare Acreditat ECDL selectat la 

înscriere. Menţineţi legătura cu reprezentantul Centrului de Testare pe întreaga 

perioadă a procesului de certificare ECDL. 

6.     Verificaţi permanent statusul Profilului dvs. ECDL prin accesarea Contului 

Online ECDL. 

7.     După absolvirea cu succes a examenelor ECDL, solicitaţi Permisul ECDL 

către reprezentantul Centrului de Testare. 

*        Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare 

ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu 
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cursuri pentru pregătire înainte de examene. 

**      Testarea ECDL este automată online, cu afişarea rezultatelor în timp real. 

***     Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul ECDL. 

****    Seria de înscriere generală unică ECDL are valabilitate nedeterminată şi 

este unică pentru toate tipurile de certificări ECDL. 

*****   Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată. 

****** Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica accesând Profilul 

ECDL Online al fiecărui candidat. 

 

Permisul ECDL poate fi permanent actualizat cu cele mai noi Module ECDL. 

 

Echivalarea cu proba de  Competențe Digitale de  la bacalaureat se face 

în baza copiei legalizate a permisului ECDL obținut. 
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