UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CENTRULUI DE TESTARE XPERT IT
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale Cartei Universităţii Spiru Haret, precum şi cu hotărârile
Senatului Universităţii, pentru a asigura pregătirea corespunzătoare a cursanţilor în domeniul
informaticii şi acordarea Permisului European de Operare pe Computer (European Computer
Driving Licence)/ECDL.
Art.2. ECDL este recomandat tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept
certificatul standard de atestare a abilităţilor de bază în utilizarea computerului.
Art.3. Posesorilor de permise ECDL le sunt recunoscute competenţele în utilizarea
computerului în întreaga Europă, indiferent de ţara în care a fost emis certificatul.
Art.4. Permisul ECDL atestă faptul ca deţinătorul lui posedă cunoştinţele de bază despre
Tehnologia Informaţiei (IT) spre a folosi un computer personal, aplicaţii de birotică (redactare şi
procesare texte) şi calcul (foi de calcul) obişnuite la un nivel mediu de competenţă.
Art.5.(1) În Universitatea Spiru Haret, competenţa pentru testarea utilizării
computerului conform cerinţelor Uniunii Europene, în vederea obţinerii permisului ECDL,
revine Centrului de Testare Xpert IT.
(2). Activitatea de testare privind Certificarea XPERT şi MASTER XPERT:
Paşaportul European de Conducere a Computerului este organizată pe baza Contractului de
colaborare nr 51/21.05.2008 şi a actelor adiţionale acestui contract.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI XPERT IT
Art.6. Centrul de Testare Xpert IT îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii de
Matematică - Informatică a Universităţii Spiru Haret.
Art.7. Locaţia pentru testare este Laboratorul de informatică al Facultăţii de
Matematică - Informatică a Universităţii Spiru Haret, dotat cu resurse hardware şi software
necesare desfăşurării în condiţii ergonomice a testării.
Art.8. Centrul de Testare Xpert IT este condus de un director, numit prin decizia
Rectorului şi confirmat de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea cerinţelor XpertRO în
activitatea de certificare Xpert IT organizată şi desfăşurată în cadrul Centrului de Testare Xpert IT.
Art.9. Centrul de Testare Xpert IT îşi desfăşoară activitatea cu cadre
didactice/examinatori autorizaţi de către XpertRo, selectaţi de către directorul Centrului cu
aprobarea Rectorului Universităţii, atât din interiorul Universităţii, cât şi din afara acesteia.
Art.10. Activitatea specifică de secretariat este asigurată de către Secretariatul
Facultăţii de Matematică - Informatică.
Art.11.(1) Centrul de Testare Xpert IT îşi desfăşoară activitatea pe baza procedurilor

sistemului de management al calităţii, aplicate în Universitatea Spiru Haret, referitoare la
elaborarea documentelor, înscrierea candidaţilor, evaluarea pe parcurs şi evaluarea finală şi
auditul intern al calităţii.
(2) Procedurile aplicate în cadrul Centrului Xpert IT vor respecta standardele
de calitate impuse de către XpertRo.
Art.12. Centrul Xpert IT funcţionează în zilele de luni-vineri, între orele 10,0018,00, iar testarea se realizează potrivit planificării stabilite de directorul Centrului cu cel
puţin 30 de zile înainte de data testării.
CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CENTRULUI
Art.13. Directorul Centrului Xpert IT are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea Centrului pe baza principiilor didactice, ştiinţifice şi
deontologice, în conformitate cu reglementările interne şi cu standardele de calitate naţionale
şi europene;
b) coordonează serviciile educaţionale şi activitatea de eliberare a Permisului
European de Operare pe Computer (ECDL);
c) încheie contracte şi parteneriate cu unităţi socio-economice şi cu alte instituţii
interesate de asigurarea serviciilor educaţionale date în competenţă;
d) reprezintă Centrul în relaţiile cu partenerii interni şi externi, în activităţile de
formare profesională şi servicii oferite;
e) stabileşte obiectivele strategice de dezvoltare şi/sau de perfecţionare a
activităţii Centrului.
Art.14. Cadrele didactice/examinatori autorizaţi organizează şi desfăşoară, potrivit
competenţelor, activitatea de testare, prin respectarea cerinţelor metodologice şi procedurale
în vigoare.
Art.15.Secretarul tehnic răspunde de activităţile de secretariat şi evidenţă
documentară a Centrului, asigură comunicările cu alte structuri similare sau de cooperare,
precum şi condiţiile optime necesare derulării procesului de testare la standardele de calitate
cerute de reglementările în vigoare.
CAPITOLUL IV
PREGĂTIREA TESTĂRII
Art.16. Centrul de Testare Xpert IT informează candidaţii la testare despre drepturile
şi obligaţiile acestora şi despre consecinţele nerespectării regulilor stabilite în spaţiile de
testare.
Art.17. Pentru obţinerea Permisului ECDL, trebuie parcurse următoarele etape:
a) achiziţionarea Card-ului ECDL, similar unei foi matricole, în care se trec
rezultatele celor 7 examene. În momentul în care un examen este promovat, Centrul de
Testare Xpert IT confirmă acest lucru în Card.
b) înscrierea pentru susţinerea examenelor şi susţinerea examenelor pentru
modulele cerute de calificarea ECDL.
Art.18. Pentru a intra în posesia Permisului ECDL, candidatul trebuie să promoveze
7 examene: un examen teoretic şi şase examene practice, respectiv:
a) Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT);
b) Utilizarea computer-ului şi organizarea fişierelor
c) Procesare de text (Word)

d) Calcul tabelar (Excel)
e) Baze de date (Access)
f) Prezentări (PowerPoint)
g) Informaţie şi Comunicare (Internet Explorer + Outlook Expres).
Art.19. Înaintea oricărei activităţi de testare se va asigura protecţia antivirus a
sistemelor din laboratorul de testare.
Art.20. Pentru fiecare sistem de calcul utilizat în activitatea de testare se va completa
fişa sistemului, care cuprinde:
a) tipul procesorului şi viteza;
b) capacitatea RAM şi a volumului de stocare externă;
c) numele aplicaţiei şi versiunea pentru fiecare modul testat;
d) browser-ul web;
e) aplicaţia de e-mail.
Art.21. Documentele utilizate/produse în timpul testării vor fi identificate şi supuse
protecţiei la modificare neautorizată.
Art.22. Sistemele de calcul din cadrul laboratorului vor fi protejate pentru a nu se
permite sustragerea de informaţii/documente.
Art.23. Documentele pe suport de hârtie sau suport electronic vor fi supuse protecţiei
împotriva distrugerii accidentale sau prin rea voinţă.
Art.24. La cerere, Centrul de Testare Xpert IT poate organiza cursuri de pregătire în
vederea susţinerii examenelor de promovare a fiecărui modul prezentat în art.18.
CAPITOLUL V
EXAMINAREA ŞI CERTIFICAREA
Art.25. (1) Fiecare test conţine un set de întrebări pentru care se pot primi maximum
30 de puncte şi trebuie răspuns în maxim 45 de minute.
(2) Pentru ca examenul să fie considerat promovat trebuie ca: în cazul
primului modul, candidatul să obţină 60% din puncte, iar în cazul celorlalte 6 module, cel
puţin 80% din puncte.
(3) Când un candidat se înscrie în vederea obţinerii certificării ECDL/ICDL,
el achiziţionează un Card de aptitudini ECDL (o „foaie matricolă“) pe care sunt trecute
rezultatele celor şapte examene.
(4) Când toate cele şapte module sunt completate, candidatul primeşte
Certificatul European de Operare pe Computer (ECDL).
Art.26. Cele şapte examene ECDL pot fi luate într-o perioadă de maximum 3 ani,
începând cu data susţinerii primului examen, ele putând fi date de mai multe ori în această
perioadă, dacă este cazul, fără ca eventualul insucces să fie sancţionat.
Art.27. (1) La cererea candidaţilor, după promovarea a patru examene,
corespunzătoare primelor trei module şi celui de-al şaptelea modul, se eliberează şi un
„Certificat ECDL, Start“ care atestă absolvirea a patru module.
(2) ECDL Start este acceptat de majoritatea angajatorilor de profil europeni,
acolo unde sunt suficiente cunoştinţele dobândite prin parcurgerea a numai patru module.
Art.28. Centrul de Testare Xpert IT asigură corectitudinea testării prin verificarea
identităţii candidaţilor şi executarea supravegherii spaţiului în care aceasta se desfăşoară.
Art.29.(1) Testarea efectivă se realizează folosind seturi de teste XpertRo.
(2) Centrul de testare Xpert-USH asigură securitatea setului de teste, copii
parţiale sau complete putând fi deţinute numai de către examinatori.
Art.30. Întrebările sau lucrările scrise din versiuni anterioare ale setului de teste nu

pot fi date candidaţilor sub nici o formă.
Art.31. Centrul de testare Xpert IT solicită XpertRo certificatele Xpert şi Xpert
Master pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile de obţinere a certificatului.
Art.32. În momentul în care examenele sunt promovate cu succes, card-ul completat de
Centrul de Testare Xpert IT este trimis către ECDL ROMANIA pentru a emite Certificatul ECDL.
Art.33. Centrul de Testare Xpert IT realizează o bază de date a candidaţilor şi
rezultatelor obţinute de către aceştia, gestionată de Secretariatul Facultăţii de Matematică Informatică.
Art.34. Baza de date a candidaţilor la Certificatul Xpert va cuprinde următoarele
elemente de identificare:
a) numele complet al candidatului;
b) numărul formularului de înscriere;
c) testul susţinut;
d) data susţinerii testului;
e) ora de începere şi de terminare;
f) numărul lucrării scrise/testului;
g) numele examinatorului;
h) numele supraveghetorului;
i) numele corectorului;
j) punctajul obţinut;
k) sala de testare;
l) adresa centrului de testare;
m) observaţii.
Art.35. Personalul angajat, precum şi beneficiarii de servicii care deteriorează sau
produc pagube bunurilor Centrului Xpert IT răspund material pentru fapta săvârşită.
Art.36. Pentru comportament neadecvat al unor beneficiari de servicii, directorul
Centrului Xpert IT va informa conducerea Facultăţii pentru măsuri în consecinţă, potrivit
prevederilor Regulamentului de ordine interioară al Universităţii Spiru Haret.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art.37. Activitatea Centrului Xpert IT este auditată anual de către examinatori
autorizaţi şi/sau reprezentanţi ai XpertRo.
Art.38. Prezentul Regulament va fi actualizat în cazul modificărilor standardelor şi
normelor de calitate XpertRo.
Art.39. Prezentul Regulament privind organizarea şi funcţionarea Centrului de
Testare Xpert a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din data de 29.09.2010
modificat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru Haret din data de 09.05.2013.
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