
 

 
 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
București este Centru de Testare 

Acreditat ECDL din anul 2011 
 
    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 
internațional. Permisul ECDL este 
folosit și recunoscut în 150 de țări de 
către companii de renume, în 
administrație sau de instituții de 
învățământ de prestigiu 

 

Valabilitatea Permisului ECDL 
           Permisul ECDL obținut în 

România este valabil în oricare dintre 
cele 150 de țări din întreaga lume în 
care este recunoscut standardul 
ECDL/ICDL 

 
Cui se adresează certificările 

ECDL? 
    Certificările ECDL se adresează 

oricărei persoane care are nevoie și 
dorește să își certifice la standard 
recunoscut internațional abilitățile de 
utilizare a computerului. 

 

Avantaje ECDL 
 Elevii care dețin Permisul ECDL își 

pot echivala proba de Competențe 

digitale din cadrul Examenului de 
Bacalaureat Național. 

 ECDL deschide noi oportunități 

pentru a obține 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 
 Cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar care dețin Permisul ECDL 
pot beneficia de credite profesionale 
transferabile. 
 
 Permisul ECDL PROFIL BAC 

Se obține în urma promovării a 6 
module   fixe obligatorii: 

 Utilizarea computerului 
 Instrumente online 

 Editare de text 
 Calcul tabelar 
 Baze de date 
 Prezentări 

 Alte informații  

 Permisul ECDL PROFIL BAC se 
echivalează la proba de Bacalaureat - 
Competențe digitale cu utilizator 
experimentat.  

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

 Permisul ECDL este valabil pe perioadă 
nedeterminată. 

Contact: 

Prof. Gogoloi Ioan 
Email: ecdlmadgearu@yahoo.com 
Telefon: 0786.290.748/0742.791.512 
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În ce consta examenul ECL? 

Examenul consta intr-o proba scrisa (care 

testeaza gradul de intelegere a unei conversatii 

intre vorbitori nativi, intelegerea unui text scris, 

capacitatea de exprimare corecta si coerenta in 

scris) si o proba orala (care testeaza atat 

intelegerea, cat si fluenta, acuratetea si bogatia 

exprimarii orale). Probele sunt concepute de 

Consortiu si sunt unice pentru toata Europa si 

sunt verificate in strainatate, de comisia centrala. 

Niveluri  de examinare conform CCER: 

A2, B1,B2,C1 

5 Sesiuni Anuale: FEBRUARIE, APRILIE, 

IULIE,OCTOMBRIE, DECEMBRIE 

CONTACT: 

Prof. Voicu Florina 0723230777 

Prof. Constantin Roxana 0721363830 

Email: eclmadgearu@yahoo.com 

WEB: www.madgearu.ro 

 

 

CE ESTE CERTIFICATUL ECL? 

Este un document oficial emis de European 

Consortium for the Certificate of Attainment in 

Modern Languages care se obtine in baza unui 

examen care confirma nivelul de competenta a 

candidatului intr-una din urmatoarele limbi: 

engleza, franceza, germana, italiana, spaniola,   

rusa, romana 

Colegiul Economic Virgil Madgearu  este 

reprezentant autorizat ECL in Romania 

 Echivalarea  probei lingvistice la 
BACALAUREAT  

 Certificare internationala in 6 limbi 
straine si  limba romana pentru straini 

 Testele au valabilitate nelimitată şi sunt 
recunoscute in intreg spatiul European  

 Studii , angajare, reconversie 
profesionala, proiecte international 

Examene ECL Junior pentru elevi de 12-14 ani! 

Conform OMECS nr. 5088/31.08.2015, Art 4. alineatul (3). 

certificatele ECL se recunosc la admitere în învățământul 

liceal și echivalează rezultatele obținute pentru limbile 

engleză, germană, nivel A2 sau superior. Candidații cărora li 

se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene 

cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor 

OMECS nr. 5088/31.08.2015, primesc nota 10 la proba de 

verificare a cunoștințelor de respectiva limba modernă pentru 

admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a 

acelei limbi moderne de circulație internațională. 

Începând din sesiunea din aprilie 2019, se introduce un nou 

produs, pentru elevii din învățământul gimnazial se vor 

organiza examene ECL JUNIOR! 
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