
 

      Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala examenul de Competențe digitale 

din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional. 

Începând cu anul școlar 2009 – 2010 toți elevii care dețin Permisul ECDL își pot 

echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional. 

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de 

liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a , a X-a si 

a XI-a Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru 

obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii 

pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat. 

Completarea formularului de la adresa: 

http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx reprezinta primul pas în înscrierea dvs 

în procesul de testare şi certificare ECDL.  

 

          Dupa completarea acestuia, pentru validarea inregistrarii, in termen de 10 zile 

calendaristice de la data înregistrarii formularului, va trebui sa va prezentaţi cu Cartea de 

Identitate valabila la unul din Centrele de Testare Acreditate ECDL ales de dvs.  

LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI . 

În cazul în care va expira termenul de 10 zile calendaristice iar înregistrarea dvs nu a fost 

validată de un Centru de Testare Acreditat ECDL, va trebui sa completaţi din nou prezentul 

formular de înregistrare. 
Taxele pentru un candidat ce trebuie plătite către ECDL ROMANIA pentru a susţine 

examenele sunt urmatoarele:  

Fiecare candidat trebuie să achiziţioneze o serie de înscriere generală unică cu preţ redus pentru 

elevii din învătământul preuniversitar  

  Alocarea unei serii unice şi înregistrarea acesteia in baza de date ECDL, confera 

acestuia dreptul de a participa la programele de testare şi certificare ECDL)  

o Pretul unei serii unice este fix :  

 137 Lei (TVA inclus) pentru elevi din invatamantul preuniversitar 
 

 Taxa de examinare în valoare de :  

   50 Lei(TVA inclus) /modul; (Ex. Pt. ECDL standard            

                                                 7 module x 50 ron ) 
 

 Taxa de eliberare a permisului este de asemenea fixă :  

 26 Lei (TVA inclus) 

 Opţional - doar pentru cine doreste sustinere simulare înainte de examinare: 
                   - Taxa simulare ECDL nivel STANDARD:  

 10 Lei/modul (TVA inclus)   

 

 
Certificarile care pot fi obţinute sunt urmatoarele, în funcţie de opţiunea candidatului 

CENTRUL DE TESTARE AUTORIZAT ECDL RO 630  

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" 

BUCURESTI 

Telefon contact: 0770846655 / 031.4016924 

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


Certificări ECDL 

 

Permisul european de conducere a computerului (European Computer Driving Licence) - 
ECDL este cel mai raspandit standard international de certificare a abilitatilor de utilizare a computerului. 
     Incepand cu data de 01 sept 2013, in Romania sunt disponibile urmatoarele certificari ECDL:  

 

 

 

CENTRUL DE TESTARE AUTORIZAT ECDL RO 630  

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" BUCURESTI  

Telefon contact: 0770846655 / 031.4016924 


