
Informație generală 
 

In 2017 ATIC a semnat acordul cu SEETB – South East European Testing Board, prin care ATIC 

administrează examenele de certificare al programului “ISTQB Certified Tester” si alte certificari 

recunoscute international in Republica Moldova. 

ATIC acceptă aplicări pentru înregistrare la următoarele examene de certificare: 

- ISTQB Foundation Level 

- ISTQB Agile Tester Extension 

- ISTQB Advance Level – Test Manager 

- ISTQB Advance Level – Test Analyst 

- ISTQB Advance Level – Technical Test Analyst 

- CMAP Mobile App Testing – Foundation Level  

- CPRE Foundation Level 

 

Despre ISTQB 

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) este organizația principală pentru certificare 

profesioniștilor de testare software. Activând la nivel global, ISTQB sprijină dezvoltarea profesiei de 

testare software prin elaborarea unor standarde de certificare de testare software acceptate la nivel 

mondial. Programul ISTQB Certified Tester reprezintă o schemă de certificare structurată pe trei niveluri: 

Foundation, Advanced și Expert.  

Schema dată de certificare este recunoscută în peste 80 de țări în care există comitete naționale sau 

regionale ISTQB, iar numarul de certificări emise în întreaga lume a depașit 500,000. 

SEETB - South European Testing Board, este membru al ISTQB și administrează certificarea internaţională 

ISTQB în Europa de Sud-Est prin autorizarea companiilor şi certificarea trainerilor. 

Mai multe informații puteți găsi la adresele: www.istqb.org, www.seetb.org  

 

Examenele de certificare din programul “ISTQB Certified Tester” 

ISTQB Foundation Level 

- Examenul în varianta standard (pe suport de hârtie), în format de test cu alegere multiplă în 

Engleză 

- Durata exemenului constituie 60 minute, care poate fi extinsă cu 15% suplimentar pentru 

vorbitorii ne-nativi de limba engleză, adică 75 minute. 

- Susținerea examenului de certificare nu este condiționată de anumite cerințe, însă este benefic 

ca candidații să aibă cel puțin șase luni de experiență practică în calitate de tester. 

- Înscrierea la examen se face prin completarea formularului de aplicare si transmiterea lui catre 

ATIC la miliev@ict.md. 

ISTQB Agile Tester Extension 

- Examenul în varianta standard (pe suport de hârtie), în format de test cu alegere multiplă în 

Engleză 

http://www.istqb.org/
http://www.seetb.org/
http://ict.md/files/SEETB_Application_for_Registration_ISTQB%20Exams_v0.1.pdf
mailto:miliev@ict.md


- Durata exemenului constituie 60 minute, care poate fi extinsă cu 15% suplimentar pentru 

vorbitorii ne-nativi de limba engleză, adică 75 minute. 

- Pentru a fi admiși la examenul de certificare Agile Tester Foundation candidații trebuie să posede 

certificarea ISTQB Foundation. 

- Înscrierea la examen se face prin completarea formularului de aplicare si transmiterea lui catre 

ATIC la miliev@ict.md. 

-  

ISTQB Advanced Level (Test Manager; Test Analyst; Technical Test Analyst) 

- Fiecare din cele trei examene sunt oferite în varianta standard (pe suport de hârtie), în format de 

test cu alegere multiplă în Engleză 

- Durata exemenelor de certificare “Test Manager” și “Test Analyst” constituie 180 minute, care 

poate fi extinsă cu 25% suplimentar pentru vorbitorii ne-nativi de limba engleză, adică 225 

minute. Durata exemenului de certificare “Technical Test Analyst” e 120 minute, cu posibilitate 

de extindere cu 25% pentru vorbitorii ne-nativi de limba engleză, până la 150 minute/ 

- Pentru a fi admiși la examenele de certificare Advanced Level candidații trebuie să posede 

certificarea ISTQB Foundation și să posede experiență practică suficientă. 

- Înscrierea la examen se face prin completarea formularului de aplicare si transmiterea lui catre 

ATIC la miliev@ict.md, împreună cu un document care atestă experința candidatului în activitatea 

de testare de cel puțin 3 ani. Documentul respectiv poate fi CV-ul candidatului sau scrisoare de 

recomandare din partea managerului direct (preferabil). 

 

Taxele de certificare și politica de discount 

 Taxa standard Membri ATIC  

Examen ISTQB – Foundation Level 

Taxa standard (fără curs acreditat) 140 Eur 130 Eur 

Examen ISTQB – Agile Tester Extension 

Taxa standard (fără curs acreditat) 140 Eur 130 Eur 

Examen ISTQB – Advanced Level Test Manager/ Test Analyst/ Technical Test Analyst (preț/modul) 

Taxa standard pentru fiecare modul (fără curs acreditat) 175 Eur 160 Eur 

Toate prețurile sunt exprimate in EURO și NU includ TVA 
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