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European Computer Driving Licence
Cel mai bun răspuns la întrebarea „Știţi să folosiţi computerul?” 
este: „Da, am Permisul ECDL”.

Recunoaștere internațională
Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări de către 
companii de renume, în administraţie sau de instituţii de 
învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit 
International Computer Driving Licence (ICDL). La nivel 
internaţional, 14 milioane de persoane sunt înregistrate în 
program.

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.

Valabilitatea Permisului ECDL
Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţară 
din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, 
compețentele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu 
programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la 
momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?
Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în 
companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor 
ECDL. 
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de 
certificare ECDL.
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Peste 210 000
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Avantaje ECDL 
▪ Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala 

proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de  
Bacalaureat Naţional. Nivelul de competență digitală pe 
diploma de Bacalaureat va fi:
• “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut 

Permisul ECDL PROFIL START BAC
• “utilizator experimentat”, pentru candidații care au 

obținut Permisul ECDL PROFIL BAC
Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL 
BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în 
cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a 
IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în 
cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu 
recunoaștere internațională.
▪ ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în 

străinătate.
▪ Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru 

accesarea programelor de studii liceale sau universitare 
din alte ţări.
▪ Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau 

birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
▪ Un CV este 100% complet cu ECDL.

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un 
loc de muncă mai bun, îmbunătăţește perspectivele de 
promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o 
ofertă de serviciu.

Module ECDL



Profilul ECDL pentru BAC
Certificările ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL 
BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea 
portofoliului personal, doresc să-și echivaleze proba de 
competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului. 

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere 
internaţională și valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de 
certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma 
promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, 
Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real
Aplicaţii: Windows 7/8/10; Microsoft Office 2007/2010/2013/2016
Simulări disponibile: online

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 
module fixe obligatorii: Utilizarea Computerului, Instrumente 
online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Profilul ECDL 
Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la 
promovarea cu succes a unui singur modul ECDL. 

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module, 
astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau 
profesionale ale candidatului. 

Profilul  ECDL nu expiră și poate fi dezvoltat continuu, pe 
întreg parcursul vieţii.

Candidatul își poate dezvolta permanent Profilul ECDL, 
obţinând noi certificări ECDL.
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Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare 
ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro

Certificări ECDL 
recunoscute internațional

Module ECDL promovate

Certificări ECDL

ECDL START
4 module ECDL fixe
Utilizarea computerului; Instrumente 
online; Editare de text; Calcul tabelar

ECDL AVANSAT
pentru fiecare modul

ECDL EXPERT pentru minim
3 module ECDL Avansat promovate
și certificate

4 module ECDL AVANSAT (singulare)
Editare de text Avansat; Calcul tabelar  
Avansat; Prezentări Avansat; Baze de 
date Avansat

ECDL PROFIL DIDACTIC 
Purtător de credite profesionale 
transferabile în învăţământul 
preuniversitar 

6 module ECDL fixe
Utilizarea computerului; Instrumente 
online; Editare de text; Calcul tabelar; 
Baze de date; Prezentări

ECDL PROFIL BAC
Echivalează proba de competenţe 
digitale la Bacalaureatul Naţional 

6 module ECDL fixe
Utilizarea computerului; Instrumente 
online; Editare de text; Calcul tabelar; 
Baze de date; Prezentări

4 module ECDL fixe
Instrumente Online; Editare de Text; 
Calcul Tabelar; Prezentări

ECDL PROFIL FIN STANDARD
Recomandat de Institutul Bancar 
Român, fondat de Asociaţia 
Română a Băncilor și Banca 
Naţională a României 

ECDL PROFIL FIN PROFESIONAL
Recomandat de Institutul Bancar 
Român, fondat de Asociaţia 
Română a Băncilor și Banca 
Naţională a României 

4 module ECDL fixe
Editare de text; Prezentări; IT Security; 
Calcul tabelar Avansat

ECDL PROFIL START BAC 
Echivalează proba de competenţe 
digitale la Bacalaureatul Naţional 

4 module ECDL fixe
Utilizarea computerului; Instrumente 
online; Editare de text; Calcul tabelar

ECDL PROFIL

Oricare modul ECDL sau combinație 
de module la alegere: din cadrul 
tuturor modulelor disponibile, inclusiv 
ECDL 3D Printing, în funcție de profilul 
de certificare necesar candidatului

ECDL STANDARD

4 module ECDL fixe
Utilizarea computerului; Instrumente 
online; Editare de text; Calcul tabelar

3 module ECDL la alegere 
(din cadrul modulelor Standard) 
Prezentări; Baze de date; Web Editing; 
Image Editing; IT Security; 2D CAD



Cum se obţine Permisul ECDL

1. Completaţi Formularul de înregistrare pe www.ecdl.ro.

2. Mergeţi la un Centru de Testare ECDL ales, validaţi Formularul 
de înregistrare în maxim 10 zile de la completare și achiziţionaţi o 
Serie de înscriere generală unică ECDL.

   Lista completă și datele de contact ale tuturor Centrelor de Testare ECDL sunt 
actualizate pe www.ecdl.ro.

3. Pentru pregătirea examenelor ECDL, puteţi folosi Manualele 
acreditate ECDL, Cursurile e-learning acreditate ECDL 
(detalii pe www.ecdl.ro) sau puteţi solicita oferta de training și 
simulări ECDL a Centrului de Testare la care v-aţi înscris.

 * Acest pas este opţional.

4. Planificaţi ordinea în care doriţi să susţineţi testele aferente 
Modulelor ECDL alese și programaţi examenele la Centrul de 
Testare ECDL selectat la înscriere. Menţineţi legătura cu 
reprezentantul Centrului de Testare pe întreaga perioadă a 
procesului de certificare ECDL.

5. Verificaţi permanent statusul Profilului dvs. ECDL prin accesarea 
Contului Online ECDL.

6. După promovarea cu succes a testelor ECDL, solicitaţi Permisul 
ECDL de la reprezentantul Centrului de Testare ECDL. 

▪ Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de 
certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat și 
de nevoia de a urma sau nu cursuri pentru pregătire înainte de 
examene.

▪ Testarea ECDL este online, cu afișarea rezultatelor în timp real.

▪ Seria de înscriere generală unică ECDL are valabilitate 
nedeterminată și este unică pentru toate tipurile de certificări 
ECDL.

▪ Permisele ECDL sunt valabile pe o perioadă nedeterminată.

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în 
programul internațional de certificare a competențelor 
digitale!


