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privind înscrierea la sesiunea specialii a examenului 11aJional de bacalaureat - 2021 

I. Dispozitii generale 

Art. 1. Candidaţii care participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii 
colegiilor naţionale militare selectaţi pentru a participa la admiterea la academiile militare din Statele 
Unite ale Americii, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat, 
sesiunea iunie-iulie, completează documentele-tip de înscriere în perioada 10-14 mai 2021, în 
vederea încadrării în termenele prevăzute de Calendarul sesiunii speciale a examenului naţional de 
bacalaureat 2021, aprobat prin OME nr. 3723/2021. 

II. Documentele-tip de înscriere 

Art. 2. Conform prevederilor art. 35 alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
examenului de bacalaureat 2011, valabilă şi pentru anul 2021, Anexa 2 Ia OMECTS nr 
4 799/31.08.20 I O, documentele-tip de înscriere sunt: 
a) tabel de înscriere; modelul de tabel de înscriere este prevăzut în Anexa 1, la prezenta procedură; 
b) cerere de înscriere (fişă-tip informatizată); modelul de cerere de înscriere este prevăzut în Anexa 2a, la 
prezenta procedură. 

Art. 3. În vederea completării cererii de înscriere, se parcurg următoarele etape: 
( 1) candidaţii completează partea I a cererii de înscriere; 
(2) candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori/sesiunile 
anterioare completează partea I şi partea a II-a din cererea de înscriere; 
(3) candidaţii care, în cel puţin una dintre clasele a IX-a - a XII-a, au obţinut premii individuale la 
concursuri/olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, la o disciplină 
inclusă în lista disciplinelor de bacalaureat şi care solicită echivalarea probei scrise respective, 
completează partea I şi partea a III-a din fişa-tip; 
(4) candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice 
şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C, completează cererea de înscriere, 
precum şi o cerere de recunoaştere şi echivalare prezentată în Anexa 2b, la prezenta procedură; 
(5) candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită 
recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D, completează cererea de înscriere precum şi o cerere de 
recunoaştere şi echivalare prezentată în Anexa 2c, la prezenta procedură. 
(6) candidaţii care au obţinut ulterior datei de 15 septembrie 2020, unul dintre certificatele ECDL 
menţionate în prevederile art.2 alin. (1) şi (2) din Metodologia de recunoaştere şi echivalare a 
rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale 
cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin 
OMECTS nr.5219/2010, cu modificările ulterioare, completează cererea de înscriere precum şi o 



cerere de recunoaştere şi echivalare ce este aprobată în urma validării digitale a certificatului, 
prezentată în Anexa 2d, Ia prezenta procedură. Instrucţiunile de completare a cererii din Anexa 2d, 
precum şi de valîdare digitală a certificatl.lltii ECDL stiitt prezentate în Anexa 3, fa prezenta procedură 

III. Instructiuni pentru centralizarea datelor 

Art. 4. În data de 17 mai 2021 membrii comisiei de bacalaureat din unitatea de învăţământ desemnată 
centru de examen încarcă informaţiile cuprinse în cererile de înscriere (Anexa 2a) în aplicaţia 
BACALAUREAT 2021, tipăresc tabelul de înscriere generat de aplicaţie şi asigură semnarea acestuia. 

DGÎP 
DIRECTOR GENERAL, 

Corina MARIN 

l 

CNPEE 
f.DIRECT?R GE~RAL, 

M~ 
( 
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Unitatea de învăţămănt 
Anexa 1 

APROBAT, 
Preşedinte Comisie Centru de examen, 

Adresa~-----------
Telefon~--------

TABEL DE ÎNSCRIERE 

pentru candidaţii din seria 'l - BACALAVREAT 2021 
Sesiunea s11ecială 
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Tip de programă "l 

Dl 02 
Limbaj de programare "I 

O Pascal O C/C++ 
I I I I I I 1 I I j 

Data, 
Avizat, 

Secretar Comisie Centru de examen 2) ________ _ 
Prezentul document se încheie în 2 (două) exemplare 

1 ) Se va completa seria curentă sau seria anterioară, 
!) Secretarul răspunde de legalitatea înscrierii, ţinând cont de; filieră,. profil şi specializarefcalificare, conform Anexei 2 la OMECTS nr. 480012010 şi confonn OMEC nr . .545312020. respectiv OME 372312021. 
a) Se specifică limba de drCulaţie internaţională la care se sJsţine proba respectiva. 
b) Se echivalează în conformitate cu prevederile·OMECTS rir. 521912010, cu modificările şi completările ulterioare. 
c) Se specifică proba scrisă pentru care candidatul a optat: m'atematică sau istorîe. 
d) Se specifică proba-scrisă pentru care candidatul a optat: fi Zid. chimie, biologie sau informa1îcă, respectiv geografie, filosofie,. logică., argumentare şi comunicare, economie, psihologie sau sociologie. 
*)Tipul de programă-este marcat doar pentru disciplinele bîOlogie şi Chimie. 
**) Limbajul de programare este marcat doar pentru disciplina înformatică. 

L.S. 

Semnlitura 
candidatului 
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Unitatea de învăţământ 

Adresa~-------~ 
Telefon, _______ _ 

CERERE DEÎNSCRIERE 

Anexa2a 
APROBAT, 

Director, 

L.S. 

SESIUNEA SPECIALA A EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2021 

Subsemnatul( a) ________________________ , 
absolvent(ă) al/ a , promoţia 
----~ forma de învăţămdnt ___ , filiera. _________ , profilul~----~ 
specializarea/ c;;oa:.:lz;c"f:::ic:;:a:.:..re:;;a==r=========<==;-----
avănd C.N.P. ~I ~1,.......,..1 ~I ~I'-"""-'-~-'--'--"'--'--'-" 
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la sesiunea specială a examenului naţional de bacalaureat -
2021, la care voi susţine următoarele probe: 

o 

o 

o 
o 
o 

I. 
1) Probe de certificare a competenţelor: 

A) probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română. 

C) probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

I I I I I I I I I I I I I studiată pe parcursul învăţământului liceal. 

D) probă de evaluare a competenţelor digitale 

Sistem de operare: 111 
Microsoft Windows 10 121 

Edubuntu 14.04. 121 

altă versiune: 

Pachet birotică: 111 
O Microsoft Office 2019 121 

O Libre Office 6.4.121 

altă versiune: 
r--.-.-..,..---,-,--,.-,--,.-,--,--,-..,..---,-,-----,-,--,.--, 

2) Probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului 
liceal: 

o 

o 
o 

E) a) Probă scrisă la limba şi literatura română*. 

E) c) Prob.a scrisă, di(erenţiatăînfu!lcţie defilieră, profilşi specializare: 
(i) matematică* 

(ii) Istorie 

E) d) Probă scrisă la una dintre disciplinele: 
(i) fizică', chimie, biologie, informatică* dintre care optez pentru: 

I I I I I I I I I I I I I 
t!J Una dîntre versiunile utilizate în laboratoarele de infonnatică În care se sus1ine proba. 
121 Versiune rc'comnndală de Centrul Naţional de Politici şi E\'llluare în Educa!ie. 

• S11bie,•11.de '" 1.:unt se .<01.~fine probtt sw11 d//'i!re11riale in jimt·(le t/e jilierc1, pn!filut, s1re1.:wfi::e1n:a calijkareu 11n1wtd 1/e '"tmd1dat, L'lJJ!/i1rm pre\1eden1or 
0}t'f/:'C7'S m~ ./800 2010 şi OMHC m~S./.53 2020. 
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D 
D 

D 
D 

D 
D 

Tipul de programă/limbajul de programare 
Pentru disciplina biologie: 

1. Biologie vegetală şi animală 

2. Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană 

Pentru disciplina chimie: 
1. Chimie anorganică 

2. Chimie organică 

Pentru disciplina informatică: 
Limbajul Pascal 

Limbajul C/C++ 

(ii) geografie, filosofie, logică, argumentare şi comunicare, economie, psihologie sau 

II. 

socioloTe dintre care optez rentru: 
I I I I I I I I [I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Solicit echivalarea probei scrise la discillina: 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ca unnare a premiilor obţinute la concursuri/ olimpiade şcolare internaţionale. 

prin care se confinnă premiul/ premiile la aceste concursuri/ olimpiade 
internaţionale. 

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/ 679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE şi 
sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în aplicaţia electronică 
Bacalaureat 2021, în scopul susţinerii examenului de bacalaureat şi îmi asum 
responsabilitatea pentru opţiunile scrise înfonnular. 

Data, Semnătura candidatului, 

Avizat, 

Profesor diriginte111 

SecretarfSJ 

<41 Profeso,rul diriginte răspunde de corectitudinea complet:lrii fişei cu datele de identificare şî cu opjiunile cartdidatului, conform Anexei 2 la OMECTS nr. 
479912010 şi OMEC nr.5453/2020, respectiv OME3723/2021. 
(S) Secretarul răspunde de lcgali1atea înscrierii, tinând cont de filieră, profil şi specializare/calificare. 
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Unitatea de învăţământ 

Adresa~------
Telefon~-------

CERERE 

Anexa2b 
APROBAT, 

Director, 

L.S. 

DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHWALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA 
EXAMENE CU RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA 

COMPETENŢELOR LINGVISTICE iN LIMBI STRĂINE 
SESIUNEA SPECIALA A EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2021 

Subsemnatul( a) _________________________ , 
absolvent(ă) al/ a promoţia 
_____ , forma de învăţământ.___ filiera. _________ _, profilul 
specializarea/ calificarea 
avănd C.N.P. l~I ~~I ~l~I ""'l;=;=I ==r==ol=;=I '""i;=;=""'F=;-----------' 
vă rog să aprobaţi recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu 
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pentru 
sesiunea specială a examenului naţional de bacalaureat - 2021. 

Solicit echivalarea probei de certificare a competenţelor lingvistice La limba: 

~~I ~I ~~~~~~~l~l~l~I, ca urmare a susţinerii examenului 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Anexez prezentei cereri copia diplomei/ diplomelor 

,.......,..-~1~1~1~1-1.---r"-1~1~1~1~1~1-,-1 ~,~1~1~1~1-,-1 ~1~1~1~1~1 
eliberate' de 

' prin care se confirmă certificarea internaţională şi nivelul/ punctajul obţinut 

I I I I I I I I I I I 

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului {UE) 2016/ 679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/ 46/ CE şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în 
aplicaţia electronică Bacalaureat 2021, în scopul susţinerii examenului de bacalaureat şi îmi 
asum responsabilitatea pentru opţiunile scrise în formular. 

Data, Semnătura candidatului, 

Avizat, 

Profesor diriginte2 

Secretar3 

1 Depunerea documentelor menţionate se face în perioada I 0-14 mai 2021. 
1 Prorcso_rul diriginte răspunde de c,:orectitudinea_ completării fişei cu datele de identificare şi cu opţiunile candidatului, confon11 Anexei 2 la OMECTS nr. 
4799/2010 şi OMEC nr.545312020, respcclivOME372312021, 
) Secretarul răspunde de legalitatea înscrierii, tinând cont de lilicră, profil şi spccializare!calificnrc. 
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Unitatea de învăţământ 

Adresa~------~ 
Telefon~-------

CERERE 

Anexa2c 
APROBAT, 

Director, 

L.S. 

DE RECUNOAŞTERE. ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA 
EXAMENE CU RECUNOAŞTERE EUROPEANĂ PENTRU CERTIFICAREA 

COMPETENŢELOR DIGITALE 
SESIUNEA SPECIALA A EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2021 

Subsemnatul(a) _______________________ ~ 
absolvent(ă) al/ a promoţia 

forma de învăţământ ___ , filiera'--------~ profilul 
specializareal,::c:.::a:;:;li"''fi:;:c:o:a;;re===;==;e=;=;==r==r==;==;==;-----------~ 
având C.N.P. I I I I I I I I I I I 
vă rog să aprobaţi recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu 
recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale pentru sesiunea specială a 
examenului naţional de bacalaureat - 2021. 

Solicit echivalarea probei de certificare a competenţelor digitale. 
Anexez prezentei cereri diploma/ diplomele 

eliberate de I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
certificarea competenţelor digitale'. 

în copie, 

I prin care se confirmă 

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice tn ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/ 46/ CE şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în 
aplicaţia electronică Bacalaureat 2021, în scopul susţinerii examenului de bacalaureat şi îmi 
asum responsabilitatea pentru opţiunile scrise în formular. 

Data, Semnătura candidatului, 

Avizat, 

Profesor diriginte 2 

Secretar3 

1 Depunerea documentelor mentionate se face în perioada I 0-14 mai 202 L 
2 Profesorul diriginte răspunde de coreclitudinea complcldrîi fişei cu dalele de identificare şi cu oP1iunife candidatului, confonn Anexei 2 la OMECTS nr. 
4799120 I O şi OMEC nr.545312020. respectiv OME 3723/2021, 
·
1 Secretarul răspunde de legalitatea înscrierii, ţînând cont de filieră, profil şi specializarC/calificnre. 
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Unitatea de învăţământ 

Adresa~------
Te.lefon~-------

CERERE 

Anexa2d 
APROBAT, 

Director, 

L.S. 

DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA 
EXAMENUL CU RECUNOAŞTERE EUROPEANĂ PENTRU CERTIFICAREA 
COMPETENŢELOR DIGITALE ·CERTIFICAT ECDL VALIDAT DIGITAL 

SESIUNEA SPECIALA A EXAMENULUI NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2021 

Subsemnatul(a)·-----------------------~ 
absolvent(ă} al/ a promoţia 

forma de învăţământ __ , .filiera, ________ ~ profilul 
specializarea/;:c~a~li:l'fi';::c~a'.,.'re~a~=;==;==;==r=r=r=;==;==;,------------' 
având c.N.P. I I I I I I I I I I I I 
vă rog să aprobaţi recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu 
recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale pentru sesiunea specială a 
examenuluinaţional de bacalaureat-2021. 

Solicit echivalarea probei de certificare a competenţelor digitale în urma validării digitale 
a autenticităţii certificatului ECDL anexat în copie. 

Nume de 
familie I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Serie certificat 
ECDL I I I 1111 I 1- I I I I I I I I I I I I I I I I 

Tip certificat I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Se va fnscrie integral tipul de certificat aşa cum apare pe copia certificatului ECDL generat de 
aplicaţie. 

Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/ 46/ CE şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în 
aplicaţia electronică Bacalaureat 2021, în scopul susţinerii examenului de bacalaureat şi îmi 
asum responsabilitatea pentru opţiunile scrise în formular. 

Data, Semnătura candidatului, 

Avizat, 

Profesor diriginte 1 

Secretar2 

1 Depunerea documente_lor mentionate se face în perîoada 10-1_4 mai 2021. 
2 Profesorul dfriginte răspunde de corectîtudinca complct!\rii fişei cu datele de identificare· şi cu opliunlle candidatuluî. confonn Anexei 2 la OMECTS nr. 
479912010 şi OMEC nr.5453/2020, respecliv OMB 37231202 L 
'Secrclnrul răspunde de legălitatca înscrierii, jinând cont de filieră", profil şi specializare/calificare. 
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Anexa 3 

Instrucţiuni pentru validarea digitală a rezultatelor certificării ECDL 

Candidaţii menţionaţi la Art. 3 alin. (6) vor ataşa cererii de recunoaştere şi echivalare 
prezentată în Anexa 2d, la prezenta procedură, certificatul ECDL {„ECDL profile 
certificate") generat în format .pdf şi tipărit direct de către candidat din Contul său 
propriu de candidat ECDL existent în platforma ECDL ROMANlA. 

Validarea digitală a autenticităţii certificatului ECDL se realizează, prin parcurgerea 
următoarelor etape: 

1. Se verifică: 
a) concordanţa între datele înscrise de candidat în cererea de recunoaştere şi 
echivalare şi, respectiv a celor înscrise în certificatul ECDL menţionat la Art.1; 
b) dacă tipul de certificare menţionat în certificatul ECDL este un ul dintre cele 
precizate la art. 2 alin (1) din Metodologia de recunoaştere şi echivalare a 
rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea 
competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul 
examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS 5219/2010, şi anume: ECDL 
START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC; 

2. Pe prima pagină a website-ului www.ecdl.ro, se accesează online secţiunea de 
validare a certificatelor ECDL (la adresa: 

http:/ /bd.ecdl.org.ro I ecdlvcard I certification .aspx) 
3. În formularul electronic din pagina deschisă la adresa menţionată la alin (2): 

a) se completează: 
câmpul .Nume de familie" conform datelor înscrise în certificatul ECDL/ de 
recunoaştere şi echivalare (nu se completează prenumele) ; 
câmpul „Serie certificat ECDL", numai cu datele numerice (fără litere) 
înscrise în rubrica „Serial number", aflat în partea de jos a certificatului 
ECDL menţionat la Art.4 punctul b) 

b) Se selectează tipul de certificat din lista existentă la rubrica „Tip certificat", 
identic cu cel înscris pe certificatul ECDL menţionat la Art.4, în fraza „Acest 
candidat a obţinut certificarea „."; 

4. Se lansează procesul de validare prin click pe butonul „Validare"; 
5. Se printează captura de ecran conţinând imaginea rezultatului validării. 
6. Documentul rezultat, autentificat prin semnătura persoanei care efectuează 
procesul de validare, precum şi de către directorul unităţii de învăţământ prin 
semnă.tură şi ştampilă se ataşează cererii de recunoaştere şi echivalare; 

Cererea de recunoaştere şi echivalare a probei D se aprobă numai dacă certificatul 
este validat digital; 

În cazul invalidării certificatului sau a lipsei concordanţei între. datele înscrise de 
candidat în cerere şi datele înscrise în certificatul ECDL, cererea se respinge; 

În cazul respingerii cererii, candidatul poate corecta datele înscrise eronat în cerere 
şi o poate re transmite pentru o nouă validare. 



Certifîcat electronic EC DL 

Autenticitatea certificatului ECDL oblinut de candidat poate fi verificata de catre persoanele interesate carora candidatul 
le va prezenta certificatul obtinut (institulii publice/private, angajator, institutii de invatamant, etc) prin accesarea acestui 
link: http://bd.ecdl.orq.ro/ecdlvcard/cerlification.aspx care este public pe website-ul ECDL ROMAN IA - www.ecdl.ro. 

Exemplu de confirmare a autenticitatii certificatului ECDL (http://bd.ecdl.org.rolecdlvcardlcertifi.cation.aspl<) 

ICDL „ 
Validare autenticitate certificat ECOL 

ECOL i !COL este cel mai râspăndrl program international tle certificare a competenţelor digitale 

ECDL ROMANII\ orera 1nslitu\11lor do fnv~t1lrmlnt organrxavrior publrce sau compan11lor pnvate pos1b1filatea do a VOllftca cu 
uşurinţă autenticitatea unw certificat ECDL I !COL 

După inltoducerea lnforma\11lor sollcilalc, sistemul va confirma Instant iiutenticitalea certificatulu1 ECDl I ICDI. 

Nuine de familie 

78444 
Seria ceniflcat ECDL 

ECDL PROFIL BAG 
f~I 

l'J 

ECDL ROMAMIA ccmflrma c~: 
111 llati. d!l: :!3.09.W2Q 

> obtlnut certilicatul ECDL PROFIL BAC cu serla RO 78444 

Certificatul ECDL nu expiră, fiind valab11 pe o perioadă nedetemlinată, ln conformitate cu programele anafitice în vigoare la 

mo111e11tul sus\inarii examinării 
Orice lip de certllicat EcDL este recunoscut iotema11onal. 

Pentru lnformav1 suplimentara na pute li $Me pae.mail I~ ornce@ecr!IJo 



Exemplu de infirmare a autenticitatii certificatului ECDL (j1tto:l/_licl.ctcdjJlI\1·ro/ec;,11vcardl~'!11ification.:,.§.ill\) 

ICDL „ 

Validare autenticitate certificat ECOL 

ECDL I ICD.L este cei mnl răspândit program lnterna\ional da certificare a competenieror digitale 
ECDL ROMANIAofera instituţulor da lnvă\âmâo!. orgamza[u!or publice sau comparn1ro1 private pos1b1lilatea de a verifica cu 

uşurinfil autenticitatea unui ee1tiflcal ECDL i ICDL 

După introducerea informatlllor solicitate, sistemul va confirma instant autenticitatea certificatulm ECDL t ICDL. 

Numa de falllille 

78445 
Sena cerlifical ECDL 

E.CDL PROFIL B.AC 
Tip certificat 

Acesta nu este un c~rliflcat ECOL valid. Verificau daca •li scris datele cor;;ct si reJncercaU cautirea. Pentru damii! no 

puieli scrie la office@ecdl.ro 

Cer11fica!ul ECDL nu expiră, fiind valabil pe o perioada nedeterminată. în confonnotat(> r.u programele analll1t•) în vigoare la 

niomenttll sus\inerii examinării. 

orrce tip de certificat ECDL este recunoscu! inlernatronal 

Pentru 1nro1ma\1I suplfnienlare ne puteţi scrie pe e-mail la office@ecdl ro 



Din contul sau ECDL, candidatul poate vizualiza, descarca si tipari (daca este necesar) orlcand certificatul ECDL 
obtinut. 

Accesarea Contului ECDL (http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcarcjLIQgoncandidat.aspx) de catre candidat sl verificarea 
datelor personale. 

CONT CANDIDAT ECDL 
Ntnne utilizator 

Parola 

Date personale 

Atord p_entru testare reri1ote 

Acord primire inforinari ECDL 

Certificare. ECDL 

Deconectare 

Numele sl Prenurnele afisate rnai jos trebuie sa fie corecte, complete Sî conforme cu 
cartea dvs de identitate. Pe. baza acestor date vetl fi acceptat/a la sesiunile de examfnare 
ECDL sl ele vor apare• pe certificatul dvs ECDL (Permisul ECDL). 

ln cazul in care datele de nlai jos {nur11e> prenun1e si email} sunt incorecte:. lncomptete 
sau inexacte, trebuie .sa ne solicitati cu prioritate rectiricarea tor, printr-un e-o)ail trin1is 
la office@ecdl.ro> cu atasarea copi~i cartîl de identitate. Pentru candidatul minor, 
solicitarea de rectificare a datelor se poate face doar de catre parinte/tutore/responsabil 
legal, l~ office@ecdl.ro1 cu atasarea copiei cart!! de Identitate inclusiv a 
parintelul/tutorelul/responsabllului legal (sl a altor documente care atesta calitatea de 
parinte/tutore1res.ponsabil legal,_ daca-vor fi necesare). 



Descarcarea certificatului ECDL de catre candidat 

Date perSon11le 

Acord pentru -testare remote 

Acord prf111ire infom1arf fCOL 

-CertifiCi!.fe ECOL 

Deconectare 

fAJ Ir1sburnent~ online-· IC ll;OutkcK 2C1'5 - 91 t!J.!)9.202{) 
c~rt P.orn - 1.0 

{AJ Ed:tan:: cle l_.ixt-Ward 2016 - Cert. Rom - '8 H~.09.2020 6.0 

fAJ Cliku! L!be!ar Exc~! 2016 - Cert_P.;:..m - S/J 6S 19,09.2020 

[Al eJu: de..i~tţAC\:ţSS 2915 - C~d. Rom - 97 19.09.2020 6.o 
[A.] Pro~ntarl Powerr1Jint 2fH'5 - Cert RDm - S1 19.09.2020 6.C 

Autenticitatea cenmcatelor ECDL obtinute flOote fi validata la acest Jill.!ţ. 

ECDl. staodardoi lnternaţ!-Ona.I pentru certlfkare"<' con1pet1?nţelor dlgltale

Certifk~tu! ECDL nu expiri. 
Seria de înregistrare ECOL e;;te unică sl nu are perioadă limitată de valabl!ltate. 
Orice tlp de certificat ECDL -e-ste recu0oscut internaţlomd. 

S9 

., 
„ 
" ., 



Specimen Certificat ECDL 

"® ECDL 

ECDL PROFILE (~f:R1~1flCA1"E 

MQdula 
Usk'lg Di.ltab.Js~ 
t;~deil.r.e 

Spreadsheets 
.O.JJ:altl"!:.r 

WC<<j P"'°"""1g 
Edt:J-~det=lct 

Online Ess.IM'ltiats 
l,:t!v1':;etlt" Cllft1e 

PraseoUiion 
l'1'C"Un~! 

c.o·n1puter Ess.;.n!î.lts 
lîllf:U~:!(!tlll;Pi.<"AN,111 

This caridkfate h3S-' aChieVed-the. ECOL. BAC ~rotile. 
Ao?st ~n_dUfa:t a 'Obţîni.Jt<>ertî~rea ECOL FROFlL BAC. 

Sylfabui;. 
M 

e.o 

6.0 

Oale. 
19.09-2020 

19.0G.2020 

19.09.2020 

23:09.2020 RO 102610 


