
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” Onești este Centru de Testare Acreditat ECDL 
 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai 
răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional. 

Permisul ECDL este folosit şi 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).  

 
Valabilitatea Permisului ECDL 

 
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în 

conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.  
 

Avantaje ECDL 
 

 Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de 
Bacalaureat. 

 ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate. 

 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, îmbunătăţeste 
perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu. 
 
 
Module ECDL 
 

Colegiul nostru recomandă susținerea examenelor la 7 module: 

 IT Security 

 Editare de text 

 Calcul tabelar 

 Prezentări 

 Baze de date 

 Utilizarea computerului 

 Instrumente online 

 

În urma promovării celor 7 examene, candidații obțin două permise ECDL: 

 ECDL PROFIL BAC – util la echivalarea examenului de bacalaureat 

 ECDL STANDARD – util la obținerea unui loc de muncă, bursă, etc. 

 

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 şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii. 

 

Informaţii suplimentare: 

ing. Sorin IFRIM (coordonator Centru de testare, examinator autorizat ECDL ROMANIA) 

prof. Aliana IFRIM (examinator autorizat ECDL ROMANIA) 

prof. Radu BÎRGĂOANU (examinator autorizat ECDL ROMANIA)           


