
  1 

Manual de utilizare a  aplicatiei de testare automata ECDL 
 
Testarea automata reprezinta o modalitate eficienta de a testa competentele de utilizare a computerului oferind o modalitate 
atractiva de sustinere a examenelor prin interfata usor de utilizat precum si capacitatea de aflare rapida a rezultatelor dupa 
finalizarea examinarii.  
Testarea automata este disponibila numai pentru Certificarile ECDL baza (ECDL Start si ECDL Complet) si ECDL Avansat.  
 

1. Cerinte de sistem 
Pentru ca sesiunea de examinare sa se poata realiza in bune conditii trebuie ca pe fiecare computer pe care se va sustine 
testarea sa fie instalate toate aplicatiile necesare functionariii corecte a aplicatiei de testare automata. 
Cerintele tehnice se regasesc in fisierele: Specificatii_tehnice_testare_automata (pentru Certificarile ECDL baza si ECDL 
Avansat) si Specificatii_tehnice_testare_automata_ECDL_Avansat (pentru ECDL Avansat) din Meniul Download 
documente ECDL al Bazei de date Statistici ECDL. 
 
 

2. Accesarea contului candidatului 
 

Examinatorul va genera din Baza de date Statistici ECDL lista de prezenta a sesiunii de examinare. 
 

 
 
Pentru inceperea examenului se va accesa adresa: http://certificare.ecdl.ro/  
 
Se vor introduce datele de acces disponibile pe lista de prezenta si anume: numele utilizator si parola. Apoi se da click pe  
butonul de acces.  
  

  
 
 In cazul in care parola si numele de utilizator sunt introduse gresit, veti primi un mesaj care va va atentiona ca datele 
introduse nu sunt corecte si sunteti indrumati sa incercati din nou. Daca aceasta eroare persista, trebuie sa luati legatura cu 
un reprezentant al ECDL ROMANIA. 

 
 
Daca inregistrarea s-a realizat cu succes, va aparea fereastra candidatului in care vor fi afisate toate modulele pe care acesta 
le va sustine in acea zi. Se va realiza click pe unul dintre module pentru a incepe testarea. 
  

 
 

http://certificare.ecdl.ro/
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In cazul in care limita timpului de sustinere a unui modul a  fost depasita, veti primi un mesaj care va va atentiona referitor la 
expirarea timpului de sustinere a acelui test.   
Pentru a remedia acest lucru in cazul in care acesta constituie o problema trebuie sa luati legatura cu ECDL ROMANIA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Autentificarea examinatorului  
 
La fiecare sesiune de examinare, examinatorul va confirma identitatea fiecarui candidat in parte. Dupa apasarea butonul de 
incepere a examenului, va aparea urmatoarea fereastra ce va solicita datele de inregistrare ale examinatorului.  
 
 

 
 
 Examinatorul primeste userul si parola aferenta de la ECDL ROMANIA in momentul in care reprezentantul legal al 
Centrului de testare in cadrul caruia este examinator a semnat documentele necesare implementarii testarii automate ECDL. 
Examinatorul trebuie sa se asigure de primirea acestor date cu cel putin 1 saptamana inainte de sesiunea de examinare. 
 ATENTIE: userul si parola de examinator sunt date confidentiale ale examinatorului ce nu trebuie aduse la cunostinta 
candidatilor. Orice incalcare a acestei reguli, inseamna o incalcare grava a acordurilor de confidentialitate semnate de 
examinator si a procedurilor ECDL. 
 



  3 

 
3. Inceperea examenului 
 
Dupa accesarea modulului ce urmeaza a fi sustinut, se vor realiza verificari tehnice  automate (in functie de modul) ale 
computerului de catre aplicatia de testare online. 
 
 

 
 
In aceasta etapa a procesului de testare pot aparea diverse erori referitoare la inexistenta unor aplicatii pe computerul pe care 
se sustine examinarea, de exemplu aplicatia Java, Microsoft .NET Framework sau Office.  
 

  
 

Dupa verificarea tehnica fara 
probleme a aplicatiilor necesare 
sustinerii examenelor se va 
apasa butonul Continua 

In aceasta situatie puteti 
folosi butoanele Ajutor ale 

fiecarei erori pentru 
remedierea acestora. 

Butonul Copiaza fisier log se 

foloseste de cele mai multe ori atunci 
cand se intampla sa intampinati 
probleme de testare;  informatiile 
acestui fisier se vor copia in memoria 
temporara (clipboard) a computerului 
urmand ca dvs sa dati Paste intr-un 

editor de text si sa trimiteti documentul 
la ECDL ROMANIA. 

Butonul Anuleaza se 

folosete pentru inchiderea 
ferestrei active si anularea 
sustinerii examinarii pentru 
moment.  
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Dupa trecerea cu succes peste aceasta etapa, testul se va incarca iar in fereastra aceasta veti avea afisate informatiile 
referitoare la test precum si modificarile ce se pot face de catre candidat pe parcursul examinarii.  
 
De exemplu: 
 

 
 
 

 
5. Tipuri de butoane ce pot fi folosite in timpul testului de catre candidat 
 

 
 

                                                                                                                  
 

 
  
 
 
             
 

In aceasta fereastra va 
sunt furnizate informatii 
referitoare la durata 
examenului si la 
modificarile ce pot fi 
efectuate de candidat pe 
toata durata acestuia 

Dupa finalizarea verificarii 

se va apasa butonul Start 

Butonul Anuleaza va 

duce la inchiderea 
ferestrei active si 
anularea sustinerii 
examenului 

Inainte – Este folosit pentru a sari la 

urmatoarea intrebare; se va putea 

raspunde la intrebarea peste care s-a  sarit 

numai la finalul testului (dupa ce s-a 

raspuns la ultima intrebare) 

Raspuns - Acest buton se va folosi in 

timpul testului pentru a inregistra 
raspunsurile date de candidat si a merge 
la urmatoarea intrebare 

 
Sterge – Acest buton se va folosi pentru 
a reveni la starea initiala a intrebarii 
/documentului atat timp cat nu s-a dat 
click pe butonul  Raspuns. 

 

Finalizeaza -  va duce la aparitia unei ferestre pentru 

alegerea unei optiuni de intrerupere  si anume: 
Finalizeaza test – va duce la intreruperea definitiva a 
testului si afisarea rezultatului obtinut 
Intoarcere la test – anularea intreruperii si intoarcerea la 

rezolvarea testului.  
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Captura imaginii de pe ecran – functia de captura este utilizata in cazul aparitiei unui mesaj de eroare in timpul desfasurarii 
testului;  la actionarea acestui buton vor fi colectate informatiile relevante sub forma unui print-screen care va fi salvat 
impreuna cu jurnalul de activitate Java Console intr-un fisier pe desktop. Fisierul trebuie atasat oricand contactati suportul 
tehnic al ECDL ROMANIA pentru testarea automata. 
 

 
 
 
In cazul certificarii ECDL Start/Complet testul are 36 de cerinte, conform imaginii de mai sus. In cazul certificarii ECDL 
Avansat testul are 20 de cerinte. 
 
In timpul desfasurarii testului, pe bara de stare, vor exista dupa caz 3 tipuri de marcaje: 

 Casuta pe fond albastru – semnifica faptul ca nu s-a raspuns inca la cerinta cu numarul respectiv 

 Casuta pe fond gri - semnifica faptul ca s-a raspuns la cerinta cu numarul respectiv 

 Casuta pe fond mov cu chenar rosu – arata numarul cerintei ce se rezolva in acel moment 
 

   6. Tipuri de intrebari 
Intrebarile acestui tip de testare sunt de trei feluri: 
 

Intrebari de tip grila la care candidatul trebuie sa aleaga un singur raspuns corect si care apar sub forma: 

 

 
  

Intrebarile de tip „Hot Spot” la care candidatul trebuie sa dea un raspuns pe baza unui ecran tiparit prin realizarea unui click 
pe raspunsul considerat corect. Aceasta intrebare apare sub forma: 

 

 

Cu ajutorul mouse-ului 
candidatul va da click pe 
butonul considerat corect 
iar acesta va fi indicat de 
un cursor colorat exact ca 
in imaginea din partea 
stanga.  
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Intrebarile „In application” in care candidatul va lucra cerintele pe baza unui fisier de lucru: 

 
 

 
 
 

!!!      Pentru oricare dintre cele trei tipuri de intrebari candidatul trebuie sa apese butonul Raspuns (Answer) pentru a 
valida raspunsul    !!!    Nu este necesara o salvare in prealabil a raspunsului. 

 
 
 
Dupa ce candidatul raspunde la toate intrebarile, va aparea urmatoarea fereastra: 
 

 

 
 
 
ATENTIE: Candidatul trebuie sa dea click pe butonul OK pentru a putea finaliza testul si pentru a se afisa rezultatul obtinut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerinta testului 

Acesta este fisierul in 
care candidatul va realiza 
cerinta mai sus 
mentionata. 
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7. Rezultate 
 
 
La finalizarea fiecarui test va fi afisata o fereastra cu procentul final obtinut care este rezultat pe baza procentelor obtinute 
pe cateogoriile modulului respectiv.  
 
Fiecare modul este structurat pe diferite categorii de exemplu: in cazul prezentat mai jos a fost finalizat Modulul 3 – Editare de 
text iar categoriile din care au facut parte intrebarile testului sunt: 
 

 Utilizarea aplicatiei 

 Crearea documentelor 

 Formatare 

 Obiecte 

 Imbinare de corespondenta (Mail Merge) 

 Pregatirea rezultatelor 
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Intrebari frecvente: 
 
 

1. Am introdus parola si numele de utilizator dar primesc o eroare de inregistrare, ce fac? 
 
Reaccesati linkul: http://certificare.ecdl.ro/ sau http://s17.enlight.net/  si asigurati-va ca introduceti corect userul si 

parola exact cum sunt pe lista de prezenta generata din baza de date Statistici ECDL. Daca problema persista, luati legatura 
cu un reprezentant ECDL ROMANIA (Andreea Iordache – 0751.052.303 sau  021.316.99.22). 

 
2. Candidatii trebuie sa apese butonul Save (Salveaza) dupa fiecare cerinta efectuata? 

 
Nu. Candidatii nu trebuie sa foloseasca butonul Save al aplicatiei Office pentru a salva cerintele. Prin apasarea 

Butonului Raspuns (Answer) se va salva automat raspunsul dat de candidat si se va avansa automat la urmatoarea 
intrebare. 

 
3. S-a intrerupt curentul / conexiunea la internet in timpul examinarii, ce fac? 

 
Daca avaria este de scurta durata, candidatii isi pot relua testele de la intrebarile la care au ramas in momentul in 

care s-a produs intreruperea de curent / internet.  
Daca situatia se prelungeste, luati legatura cu un reprezentant al ECDL ROMANIA pentru a gasi o solutie in ceea ce 

priveste suspendarea sesiunii.  
 

4. Candidatul nu este multumit de rezultatul obtinut, poate face o contestatie? 
 
In cazul testarii automate se pot contesta numai conditiile de examinare. 
 

5. Ce se intampla daca un candidat inchide din greseala testul sau inchide/restarteaza calculatorul, fara sa 
dea click pe butonul Finalizeaza test? 

 
Candidatul va accesa  linkul: http://certificare.ecdl.ro/ sau http://s17.enlight.net/ si va relua testul de la cerinta la care 

s-a intrerupt. Timpul de lucru al testului nu va fi afectat (diminuat) in urma acestei greseli. 
 

6. Timpul alocat  testarii fiecarui modul este de 45 de minute pentru modulele aferente certificarilor Start / 
Complet? 

 
Da. Timpul maxim de sustinere a fiecarui modul este de 45 minute, in cazul certificarilor Start/Complet.  
 
 

7. Examinatorul centrului de testare a adaugat in sesiune un alt candidat decat cel dorit, un numar de  module 
in plus pentru candidati sau a adaugat alte module decat cele necesare. Ce se intampla? 

 
Orice modificare a datelor referitoare la sesiunea de examinare introduse gresit de catre reprezentantul centrului de 

testare in Baza de date ECDL se poate face numai pana in momentul aprobarii sesiunii in Baza de date ECDL, adica pana la 
ora 16 in ziua precedenta sustinerii sesiunii. In cazul sesiunilor programate in zilele de sambata/duminica/luni, modificarile se 
pot face numai pana la ora 16.00 in ziua de vineri (precedenta zilelor de sesiune de sambata/duminica/luni)  

In cazul in care, la ora 16 in ziua precedenta sustinerii sesiunii sau in ziua de vineri (pentru sesiunile de 
sambata/duminica/luni), sesiunea nu contine candidatii si modulele aferente, sesiunea nu poate fi aprobata in Baza de date 
ECDL si reprezentantii Centrului de testare isi vor asuma orice intarzieri si neconcordante ce pot decurge de aici. 

 
Centrul de testare acreditat isi asuma responsabilitatea (inclusiv financiara) pentru orice greseala a 

examinatorului Centrului de testare acreditat care nu este remediata in timp util. 
 
Pentru sesiunea de examinare organizata de Centrul de Testare Acreditat prin folosirea Aplicatiei de Testare 

Automata, ECDL ROMANIA va factura catre centrul de testare modulele programate a fi sustinute de candidati conform listei 
din Baza de date ECDL, pe baza tarifelor stabilite  de ECDL ROMANIA conform Contractului de sublicenta.   

 
 
 
 

http://certificare.ecdl.ro/
http://s17.enlight.net/
http://certificare.ecdl.ro/
http://s17.enlight.net/
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8. Pe durata sau la sfarsitul testului, vreau sa revin la o intrebare si sa dau alt raspuns, cum fac? 

 
Daca pe parcursul testului nu ati raspuns la unele intrebari, dupa ce veti raspude la ultima intrebare a testului, veti fi 

informat de ca nu ati raspuns la unele intrebari  iar aplicatia se va intoarce automat la intrebarile respective.  
Nu puteti modifica/schimba raspunsurile validate anterior prin apasarea butonului Raspuns - Answer. 
 
 
 

9. Cum programez in sesiune module de examen pentru un examinator in curs de acreditare? Dar module 
pentru persoane cu nevoi speciale? 

 
Atunci cand in sesiune trebuie sa programati module de examen pentru examinatorii in curs de acreditare sau pentru 

persoane cu nevoi speciale, trebuie sa anuntati aceast lucru la ECDL ROMANIA pana la ora 16 in ziua precedenta 
desfasurarii sesiunii.   

In cazul examinatorilor in curs de acreditare programati la examen de catre reprezentanti ai ECDL ROMANIA, 
obligatia de mai sus revine reprezentantului ECDL ROMANIA si nu Centrului de testare. 

In cazul persoanelor cu nevoi speciale, inainte cu 3 zile de a fi inscriese in sesiune, examinatorul trebuie sa  
completeze  un formular special pus la dispozitie de ECDL ROMANIA in Baza de date Statistici ECDL si sa-l trimita la ECDL 
ROMANIA. 

 
 
 

10. Examinatorul Centrului de testare a introdus in Baza de date ECDL o alta versiune Office  decat cea pe care 
candidatul a anuntat ca vrea sa sustina examenul. Ce se intampla? 

 
Orice modificare a datelor referitoare la sesiunea de examinare introduse gresit de catre reprezentantul centrului de 

testare in Baza de date ECDL se poate face numai pana in momentul aprobarii sesiunii in Baza de date ECDL, adica pana la 
ora 16 in ziua precedenta sustinerii sesiunii. 

 In cazul sesiunilor programate in zilele de sambata/duminica/luni, modificarile se pot face numai pana la ora 16.00 in 
ziua de vineri (precedenta zilelor de sesiune de sambata/duminica/luni)  

 
Centrul de testare acreditat isi asuma responsabilitatea (inclusiv financiara) pentru orice greseala a 

examinatorului Centrului de testare acreditat care nu este remediata in timp util . 
 
 
    

11. Ce se intampla daca un candidat nu se prezinta la sesiune si prezinta motivare medicala? 
 
In cazul in care candidatii aduc dovezi medicale de motivare a absentei la examen, coordonatorul centrului de testare 

trebuie sa le trimita la ECDL ROMANIA in termen de 5 zile calendaristice de la data sesiunii de examinare; ECDL ROMANIA  
va analiza aceste motivari si in cazul aprobarii lor,  nu va emite catre centru factura pentru modulele persoanelor ce si-au 
motivat absenta la examen. 

 
 
 

12. In cazul modulului 5 primesc o atentionare de fiecare data cand deschid o noua intrebare. Ce trebuie sa 
fac? 

 
Atentionarea pe care o primiti are legatura cu nivelul de securitate al macrocomenzilor. Pentru a elimina aceasta 

atentionare trebuie sa modificati nivelul de securitate in felul urmator: 
 

Meniul Tools  Macro  Security  Eticheta Security Level -  Medium sau Low in functie de ce este deja selectat. 
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13. Pe calculatorul de examen, nu pot sa raspund la o intrebare datorita unei erori tehnice. Ce fac? 

 
Reaccesati linkul: http://certificare.ecdl.ro/ sau http://s17.enlight.net/ si reincepeti testul. Daca eroarea persista, faceti 

o captura a imaginii de pe ecran conform indicatiilor de mai jos.  
 
 Captura imaginii de pe ecran – functia de captura este utilizata in cazul aparitiei unui mesaj de eroare in timpul 

desfasurarii testului;  la actionarea acestui buton vor fi colectate informatiile relevante sub forma unui print-screen care va fi 
salvat impreuna cu jurnalul de activitate Java Console intr-un fisier pe desktop. Fisierul trebuie atasat oricand contactati 
suportul tehnic al ECDL ROMANIA  pentru testarea automata. 

 
 
 

 

http://certificare.ecdl.ro/
http://s17.enlight.net/

