Manual de utilizare a aplicatiei automate ECDL
pentru sustinerea simularilor ECDL
Simularea online se sustine intr-o interfata usor de utilizat, cu posibilitatea de aflare rapida a rezultatului dupa
finalizarea acesteia.

1. Accesarea contului candidatului
Pentru a incepe, accesati adresa: http://certificare.ecdl.ro/, ce va deschide o fereastra de autentificare. Introduceti

.

Numele de utilizator si Parola si apoi apasati butonul

In cazul in care numele de utilizator si parola sunt introduse gresit, veti primi un mesaj care va va atentiona ca
datele introduse nu sunt corecte si sunteti indrumati sa incercati din nou. Datele de autentificare trebuie sa fie introduse
exact in forma in care au fost primite, cuprinzand toate caracterele.
Daca inregistrarea s-a realizat cu succes, va aparea fereastra in care vor fi afisate toate modulele aferente
simularilor pe care le veti sustine. Veti da click pe modulul dorit pentru a incepe simularea.

2. Inceperea simularii
Dupa accesarea modulului ce urmeaza a fi simulat, se vor realiza verificari tehnice automate ale computerului
(in functie de modul) de catre aplicatia de testare automata.

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

Dupa trecerea cu succes peste aceasta etapa, simularea se va incarca, iar in fereastra activa veti putea
vizualiza informatii referitoare la simulare, precum si modificarile pe care le puteti efectua pe parcursul ei.

De exemplu:
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Dupa finalizarea
verificarii se va
apasa butonul Start

Butonul Anulare va
duce la inchiderea
ferestrei active si
anularea sustinerii
simularii

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

3. Tipuri de butoane ce pot fi folosite in timpul simularii



Butonul



Butonul



Butonul
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).



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



Butonul
se va folosi in timpul testului pentru a inregistra raspunsurile date de candidat si a merge
la urmatoarea intrebare.



Butonul
este folosit pentu suspendarea simularii si reluarea sa ulterioara. La apasarea
acestui buton va aparea o fereastra pentru alegerea unei optiuni de suspendare a simularii si anume:

este folosit cand se doreste revenirea la intrebarea anterioara.
este folosit pentru a naviga intre toate intrebarile simularii sustinute.
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Suspendare test - va duce la suspendarea simularii
Inchide - va duce la anularea suspendarii si intoarcerea la rezolvarea simularii

Butonul




va duce la aparitia unei ferestre pentru alegerea unei optiuni de intrerupere si anume:

Finalizare test - va duce la intreruperea definitiva a simularii si afisarea rezultatului obtinut
Inchide - va duce la anularea intreruperii si intoarcerea la rezolvarea simularii

In timpul desfasurarii simularii, pe bara de stare, vor exista dupa caz 3 tipuri de marcaje:
 Casuta pe fond alb – semnifica faptul ca nu s-a raspuns inca la intrebarea cu numarul respectiv
 Casuta pe fond gri - semnifica faptul ca s-a raspuns la intrebarea cu numarul respectiv
 Casuta pe fond albastru – arata numarul intrebarii ce se rezolva in acel moment
Dupa apasarea butonului

, pe ecran va fi afisat un mesaj de confirmare.

ATENTIE: Trebuie sa executati click pe butonul OK pentru a putea finaliza simularea si pentru a se afisa rezultatul
obtinut.

4. Rezultate
La finalizarea fiecarei simulari va fi afisata o fereastra cu procentul final obtinut. Acesta este determinat ca
raport procentual intre numarul de puncte obtinute de candidat pe baza raspunsurilor corecte si numarul maxim de
puncte ale testului respectiv.
Fiecare modul este structurat pe diferite categorii din programa analitica. In partea de jos a ferestrei vor fi afisate
raspunsurile rezolvate incorect, precum si raspunsul corect la intrebarile gresite.

3

4

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.
2. Trebuie sa apas butonul Save (Salvare) dupa fiecare cerinta efectuata?
Nu. Nu trebuie sa folositi butonul Save al aplicatiei Office pentru a salva cerintele. Prin apasarea Butonului
Raspuns (Answer) se va salva automat raspunsul dat si se va avansa automat la urmatoarea intrebare.
3. Ce se intampla daca inchid din greseala simularea sau se inchide/restarteaza calculatorul, fara sa dau
click pe butonul Finalizeaza test?
Acesati linkul: http://certificare.ecdl.ro/ sau http://s17.enlight.net/ si reluati simularea de la cerinta la care s-a
intrerupt.
4. Care este timpul alocat fiecarei simuari?
Simularea nu are limita de timp. Ea poate fi suspendata si reluata ulterior, cu conditia sa nu apasati butonul
Finalizeaza test. O simulare finalizata nu mai poate fi resustinuta.
5. Pe durata sau la sfarsitul simularii, vreau sa revin la o intrebare si sa dau alt raspuns, cum fac?
Puteti reveni la o intrebare anterioara cu ajutorul butonului Navigare. Pentru a da alt raspuns, apasati butonul
Reincarca intrebarea.
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