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The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase 
the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits 
from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and 
Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the project is to increase the 
numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda.  
 
 
Project implemented by: 

Software Tester 



 

Despre programul de pregătire 
Numărul total de ore 
160 
 

Obiectivele programului de pregătire 
Scopul acestui program de pregătire este de a vă oferi o cunoaștere a proceselor și principiilor, 
tipurilor și metodelor de testare software. Veți afla despre tehnologiile și instrumentele utilizate 
în industria de testare software, de exemplu, Postman pentru testarea API; Jira, Trello pentru 
management de proiect; SQLite - pentru baze de date; Microsoft Excel pentru testare manuală și 
Chrome Developer Tools pentur debugging. Instruirea este concentrată pe meseria de testare 
software - vă veți exersa abilitățile și cunoștințele recent dobândite, cu ajutorul proiectelor reale. 
 

După finalizarea cu succes a programului de pregătire, veți putea: 
■ Desfășura activitățile din procesul de testare: crearea cazurilor de 

testare, organizarea acestora în seturi de testare, dezvoltarea și 
organizarea planului de testare, crearea de rapoarte specifice în baza 
principiilor de testare. 

■ Folosi instrumente specifice în procesul de testare: Postman pentru 
testarea API; Jira, Trello pentru managementul proiectelor; SQLite - 
pentru baze de date; Microsoft Excel pentru testare manuală; Chrome 
Developer Tools pentur debugging.  

■ Să rulați scripturile de automatizare cu Postman și utilizați Selenium 
pentru testarea de bază a interfeței de utilizator (de exemplu, log-in). 

 

A fi un cetățean competent digital 
Cadrul de competență digitală pentru cetățeni (DigComp) este un instrument care vă poate ajuta 
să vă evaluați competența digitală pe opt niveluri de competență. Să poți descrie competența ta 
digitală în conformitate cu un cadru recunoscut te poate ajuta să cauți și să aplici pentru locuri 
de muncă, precum și să găsești oportunități de formare ulterioară. Aptitudinile și cunoștințele pe 
care le veți dobândi pe această cale de formare pot fi găsite în cadrul DigComp, descris de 
numărul competenței, descriere și nivel. 



 

 
■ 1.2 Evaluarea datelor, informațiilor și conținutului digital, nivelul 6. 
■ 2.1 Interacțiune și comunicare prin tehnologii digitale, nivelul 7. 
■ 2.2  Partajarea de date și informații prin tehnologii digitale, nivelul 7. 
■ 2.4 Colaborarea prin tehnologii digitale, nivelul 7. 
■ 3.4 Programare, nivel 5. 

 

Criterii care asigură succesul 
Sunteți evaluat continuu pe parcursul întregului program de pregătire, câștigând insigne pentru 
fiecare modul finalizat cu succes. Trebuie să obțineți toate insignele pentru a finaliza cu succes 
programul de pregătire. Este necesar un nivel minim de prezență de 75%. 
 

Acreditare și certificare 
Vă puteți califica, integral sau parțial, pentru credite pentru cursuri de formare viitoare sau 
certificare de către un organism de atribuire. Mentorul dvs. vă va explica aceste opțiuni înainte 
de a începe. 
 

Traseul programului de pregătire 
Trainerul poate efectua un exercițiu de evaluare prealabilă pentru a determina nivelul 
dumneavoastră de înțelegere a anumitor noțiuni tehnice, atât cu privire la tehnologie în mod 
general, cât și cu privire la subiectele acestui program de pregătire. Acest lucru poate fi sub forma 
unui scurt test online, a unui sondaj pe suport de hârtie sau a unui interviu informal, fie de la 1 la 
1, fie în grup cu ceilalți cursanți. Există posibilitatea ca trainerul să vă recomande un curs de 
inițiere în competențe digitale pentru a vă fi cât mai ușor să parcurgeți acest program de 
pregătire. 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL 1 
Introducere în Testarea Software 

 

Obiective 
■ Să înțelegeți scopul testării în contextul dezvoltării software și să vă 

familiarizați cu terminologia de specialitate. 
■ Să înțelegeți procesul de dezvoltare a unei aplicații (SDLC - Software 

Development Life Cycle), cum contribuie testarea în fiecare etapă a 
acestui proces și de ce este necesar (STCL - Software Testing Life Cycle). 

■ Să obțineți cunoștințe introductive cu privire la Testarea Software, prin 
înțelegerea principiilor. 

 

Conținut 
■ Evaluarea prealabilă a cunoștințelor tehnice ale participanților cu privire 

la tehnologie în general, dar și cu privire la programul de pregătire 
■ Comunitatea și piața IT locală - scurtă introducere. 
■ Produsele software și modul în care acestea sunt dezvoltate. 
■ Importanța testării software. 
■ Poziții și roluri  în testarea software. 
■ Abilități soft pentru testeri software. 
■ Psihologia testării software. 
■ Principii de testare software 
■ Testarea și debugging. 
■ Quality assurance vs. software testing. 

 
 

Capitolul 1 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 20 

Cum vei învăța? 
Învățare în clasă 

 
15 



 

 
Învățare online cu ajutorul 

trainerului  
 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

5 

Temă acasă   

Obține insiga! 

  

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 

 
 

 



 

UN 

CAPITOLUL 2 
Introducere în Testarea Software 2 

IT 

Obiective 
■ Obțineți cunoștințe introductive despre Testare Software, înțelegând 

terminologia specifică. 
■ Cunoașterea celor mai populare modele de dezvoltare software. 

 

Conținut 
■ Exploratory Testing - sesiune demo. 
■ Software Development Life Cycle (Ciclul de viață al dezvoltării de 

software). 
■ Software Testing Life Cycle (Ciclul de viață al testării software-ului). 
■ Bug Life Cycle (Ciclul de viață al erorilor). 
■ Ce este un caz de testare? 
■ Ce este un set de teste? 
■ Ce este un plan de testare? 
■ Modelul Waterfall. 
■ V-model. 
■ Agile. 
■ Practică. 

 

Capitolul 2 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 30 

Cum vei învăța?  
Învățare în clasă 

 
20 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

 



 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

10 

Temă acasă   

Obține insiga! 

  

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 

 
 

 
 



 

UN 

CAPITOLUL 3 
Principii în Testare Software 

IT 

Obiective 
■ Familiarizați-vă cu cele mai utilizate tipuri de testare software prin 

exerciții practice, alături de colegii de echipă. 
■  
■ Testarea intervalelor valorilor în aplicațiile software și limitele acestora, 

folosind tehnici precum Equivalence Class Partitioning, Boundary Value 
Analysis, Decision Table și State Transition. 

 

Conținut 
■ Testare funcțională: testarea integrării, testarea sistemului, testarea 

interfeței, testarea regresiei, testarea acceptării utilizatorilor. 
■ Testare nefuncțională: testarea documentație, testarea instalării, 

testarea fiabilității, testarea securității. 
■ Tehnici de testare manuală. 
■ Equivalence Class Partitioning. 
■ Boundary Value Analysis. 
■ Decision Table. 
■ State Transition. 

 

Capitolul 3 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 40 

Cum vei învăța? 

 

Învățare în clasă 
 

20 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

 



 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

10 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

10 

Temă acasă   

Get the badge!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 

 
 

 
 



 

 1 

CAPITOLUL 4 
Procesul în Testare Software 

IT 

Obiective 
■ Să înțelegeți cum se desfășoară procesul de testare într-un proiect, 

pornind de la analiza cerințelor, crearea planului de testare, până la 
executarea acestuia și raportarea defectelor prin efectuarea activității 
pas cu pas. 

■ Să înțelegeți cum colaborează echipele de dezvoltare conform celor mai 
populare metodologii de lucru: Agile și Waterfall. 

 

Conținut 
■ Analiza cerințelor. 
■ Estimarea efortului de testare. 
■ Setarea mediului de testare: configurații ale sistemului de operare, 

browsere, dispozitive mobile utilizate pentru testarea aplicațiilor mobile 
/ site-urilor responsive (tablete, telefoane mobile). 

■ Planul de testare: scenarii de testare, cazuri de testare, pași făcuți, date 
utilizate, înregistrarea rezultatelor. 

■ Prioritizarea testelor. 
■ Executarea testelor. 
■ Raportarea defectelor: crearea unui raport de erori, prioritizarea și 

clasificarea erorilor, validarea corecțiilor de erori. 
■ Proiect intermediar: proiectul implică integrarea cunoștințelor 

dobândite prin testarea practică a unei aplicații software; proiectul va fi 
realizat în echipă, oferind cursantului posibilitatea de a exersa 
cunoștințele dobândite într-un context similar cu mediul de lucru al unei 
companii. 

■ Recapitulare Metodologii de lucru: Waterfall, Agil (Scrum, Kanban). 
 



 

Capitolul 4 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 50 

Cum vei învăța? 

 

Învățare în clasă 
 

30 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

 

Proiect de cercetare 
 

5 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

5 

Temă suplimentară 
 

10 

Temă acasă   

Obține insiga! 

  

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 

 



 

 

 

 

CAPITOLUL 5 
Instrumente utilizate în Testare Software 

IT 

Obiective 
■ Să înțelegeți modul în care un browser comunică cu un server web și care 

add-ons vă pot ușura munca în testare. 
■ Să utilizați unele dintre cele mai populare aplicații pentru managementul 

de proiect: Jira și Trello. 
■ Să știți ce înseamnă o bază de date și cum puteți interacționa cu aceasta 

pentru a finaliza procesul de testare. 
 

Conținut 
■ Aplicații pentru managementul de proiect: Jira, Trello. 
■ Browser add-on. 
■ Developer tools - Chrome Developers Tools for debugging. 
■ Prezentare generală a instrumentelor de testare: instrumente de 

gestionare a testelor, instrumente de urmărire a erorilor, instrumente de 
testare a browserelor, instrumente de testare mobile și altele. 

■ Interacțiunea cu bazele de date: SQLite. 
■ Postman pentru testarea API. 
■ Introducere în testarea automată cu Selenium. 

 

Capitolul 5 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 20 

Cum vei învăța? 
Învățare în clasă 

 
10 



 

  
Învățare online cu ajutorul 

trainerului  
 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

10 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

 

Temă acasă   

Obține insiga!  
Finalizează exercițiile de la clasă 

 
 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 
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