
               

                                                  

PROCESUL DE CERTIFICARE ECDL 
 

 Modalitatea de inscriere în procesul de certificare ECDL 

 
 
1. Candidatul se inscrie in Formularul online de inregistrare de pe site-ul ECDL ROMANIA – www.ecdl.ro - link  
2. Reprezentantul centrului de testare acceseaza Baza de date - meniul Cautare candidat web [NEW], verifica datele 

candidatului si il aloca la centrul de testare. 
3. Reprezentantul centrului de testare va putea aloca candidatului o serie de inscriere generala unica.   
 
 

Comanda seriilor de inscriere unice 

 
 
1. Incepand cu data de 01.09.2013, ECDL ROMANIA nu mai emite serii de carduri electronice de aptitudini ECDL. 
2. Centrele de testare pot comanda catre ECDL ROMANIA exclusiv serii de inscriere unice prin Meniul Cereri serii inscriere 

[NEW]. 
3. Exista 6 tipuri de pret pentru seriile de inscriere generale unice: Intreg, Redus pentru elevi preuniversitar, Redus pentru 

studenti, Redus pentru pensionari, Redus pentru someri, Redus pentru persoane cu dizabilitati. 
 
 
 

   Sesiuni de examinare 

 
 

1. Gestionarea sesiunilor de examinare se face în Meniul Programare sesiuni [NEW]. 
 

2. Ora inceperii sesiunii de examinare trebuie sa fie in intervalul orar 07.00 – 19.00. 

3. Aprobarea sesiunilor de catre ECDL ROMANIA se face in urmatoarele momente: 

 Cu o ora înainte de începerea sesiunii pentru sesiunile programate in zilele de luni-vineri intre 10.00-19.00 

 În ziua precedentă sesiunii la ora 17.00 pentru sesiunile programate in zilele de marți-vineri intre 07.00-09.59 

 Vineri la ora 17.00 pentru sesiunile programate in intervalul sâmbătă ora 07.00 – luni ora 09.59 

4. Datorita modului flexibil de programare a sesiunilor ECDL, ECDL ROMANIA nu accepta niciun tip de scutire pentru candidatii 
absenti la examenele ECDL. 

 

  Solicitarea si emiterea permiselor ECDL 

 
 
1. Cererile de permise se vor introduce în meniuri separate în Baza de date: 

 Pentru candidații cu carduri de aptitudini – meniul Cerere eliberare permise 

 Pentru candidații cu serii de înscriere generală unică – meniul Cerere eliberare permise [NEW] 
 

2. Termenul de emitere a permiselor este de maxim 15 zile lucrătoare de la data confirmării înregistrării cererii. 
 

3. Termenul de emitere a permiselor în regim de urgență este de 2 zile lucrătoare de la data confirmării înregistrării cererii. 
Pentru permisele în regim de urgență se plătește o taxă suplimentară față de cea a permisului solicitat. 

 
 

 Alte informatii privind activitatea ECDL  

 
 
1. Toate centrele de testare au acces la toate modulele ECDL, fara acreditari suplimentare ale examinatorilor.  

 
2. Sunt disponibile simulari pentru toate modulele ECDL. Comenzile de simulari automate se efectueaza in Baza de date 

ECDL, in Meniul Comenzi Simulari (lb. romana sau maghiara sau engleza, dupa caz). Comenzile de simulari manuale se 
trimit la office@ecdl.ro.  

 
 

http://www.ecdl.ro/
http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx
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