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Certificări flexibile
Model de învăţare pe întreg parcursul vieţii

Recunoaștere la nivel internaţional în 150 de
ţări din întreaga lume

European Computer Driving Licence
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving
Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la
nivel internaţional în 150 de ţări.

În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

ECDL în România
ECDL ROMANIA, operatorul național al licenței ECDL, activează din 2002 în România, timp în
care a dezvoltat cu succes o rețea națională de centre de testare ECDL, asigurând tuturor
candidaților oportunitatea de a obține și de a-și certifica la un anumit nivel competențele
digitale.

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT
cu Permisul ECDL.

Module ECDL

Certificări ECDL

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro

Certificările ECDL pentru profesori
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care obţin Permisul ECDL
pot beneficia de credite profesionale transferabile.
Creditele profesionale transferabile se pot obține în baza:
• Deciziei MECTS - Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar nr. 116
din 29.07.2008
• Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3881 din 11.06.2013

Permisele ECDL Start şi ECDL Complet sunt în continuare valabile şi se pot folosi pentru
obţinerea creditelor profesionale transferabile.

Certificările ECDL pentru elevi
Conform Anexei de la Ordinul 3682 / 22.04.2016, elevii care obțin Permisul ECDL își pot
echivala în continuare proba de competențe digitale din cadrul examenului de Bacalaureat
Național.

Permisele ECDL Start şi ECDL Complet sunt în continuare valabile şi se pot folosi pentru
echivalarea probei de Competenţe digitale la Bacalaureatul Naţional.

Beneficii ECDL
Elevi: pe lângă dezvoltarea portofoliului personal pot echivala proba de Competențe digitale din
cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
Profesori: pot obține credite profesionale transferabile şi recunoaştere la evaluarea dosarului pentru
concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Permisul ECDL nu expiră şi este recunoscut internaţional
Sunt elev: pot folosi permisul ECDL pentru bursă de studiu în străinătate, portofoliu educațional.
Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii
liceale sau universitare din alte ţări
Sunt student: pot folosi permisul ECDL pentru bursă de studiu în străinătate, echivalare examen
sau curs de informatica sau birotica din facultate, portofoliu studii post-universitare
Sunt absolvent: Mă ajută permisul ECDL la evaluare interviu – ECDL garanţia competenţelor de
utilizare computer, certificare recunoscută internaţional, CV complet

Sunt angajat: Am siguranța unui loc de muncă mai bun, păstrare ofertă de serviciu, promovare în
carieră, CV profesional.

Cum obţin Permisul ECDL ?
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 10 zile de
la completare şi achiziţionaţi o Serie de înscriere generală unică ECDL.
4. În vederea pregătirii pentru susţinerea examenelor ECDL, puteţi folosi Manualele acreditate
ECDL, Cursurile e-learning acreditate ECDL (cererile se trimit direct la organizaţiile ce le oferă) 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 de la reprezentantul
Centrului de Testare.

Important pentru înscrierea în procesul
de certificare ECDL
 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 cursuri pentru pregătire înainte de
examene.
 Testarea ECDL este 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, este unică pentru toate tipurile

de certificări ECDL si se pot sustine examene la orice Centru de Testare Acreditat ECDL din tara sau
din străinătate
 Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
 Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa
office@ecdl.ro.
 Orice tip de Permis ECDL are recunoaștere internațională

Profilul ECDL Online
Candidaţii deja înscrişi în procesul de certificare ECDL, pot accesa propriul
Profil ECDL Online folosind link-ul Profil Candidat:
 vizualizare detalii examene susţinute/ Permise eliberate
Datele de autentificare în cont sunt confidenţiale şi se transmit pe e-mail la
înscriere sau pot fi solicitate pe e-mail office@ecdl.ro.

Cea mai simplă modalitate de verificare a autenticităţii Permisului ECDL de
către angajatori, universităţi etc.

Vreau să devin Centru de Testare Acreditat ECDL
ECDL ROMANIA este singura instituţie care acordă în România acreditarea ECDL organizaţiilor
interesate şi eligibile şi urmăreşte ca acestea să îndeplinească și să respecte standardele de
calitate ECDL.

În vederea acreditării drept Centru de Testare ECDL, unitatea scolara va transmite o solicitare pe
adresa office@ecdl.ro în urma căreia va fi contactată de un reprezentant al ECDL ROMANIA.
Paşii de urmat vor fi:
 Completarea Formularului de solicitare a acreditării
 Verificarea condiţiilor tehnice din sala de examinare a organizaţiei
 Testarea persoanelor propuse spre obţinerea calităţii de examinator şi cea de coordonator.
 Semnarea contractului de sublicenţă ECDL
Pentru obținerea documentelor și informațiilor complete referitoare la acreditarea unui centru ECDL, ne
puteți contacta la adresa office@ecdl.ro

Noutăți an școlar 2016-2017
Modulul ECDL 3D Printing - endorsed by ECDL Foundation - este
dezvoltat de ECDL ROMANIA şi se adresează tuturor persoanelor care doresc să
dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să
își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional. Modulul se
adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care
doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

ECDL ROMANIA organizează Concursul International Bebras Romania, care are ca scop atragerea
elevilor de toate vârstele către domeniul informaticii și implicit stimularea și dezvoltarea gândirii logice
În acest an, competiția se va desfășura la nivel internațional în perioada 7-11 Noiembrie 2016,
ceea ce înseamnă că și în România aceasta etapa se desfășoara tot în această perioadă. La concurs
pot participa elevi din toate unitățile școlare interesate din România. Participarea la această
competiție este gratuită.
Toate detaliile ce țin de această competiție se găsesc pe site-ul: www.bebras.ro
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