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Ce este IC3? 

 Internet & Computing 

Core Certification 

 Nivelul de bază în ceea ce privește programele de 

alfabetizare digitală 

 Dezvoltat de Certiport în 2002 – în prezent ajungând la a 

5-a versiune (Standardul Global 5) 

 Standardizat la nivel global 

 Include testări bazate pe performanță, folosind aplicațiile 

MS Office 



 Echivalat cu examenul de competențe digitale începând cu 
anul școlar 2013-2014 pentru IC3-Global Standard 4 
(GS4) la nivel de utilizator experimentat 

 Echivalat cu examenul de competențe digitale începând cu 
anul școlar 2015-2016 pentru IC3-Global Standard 5 
(GS4) la nivel de utilizator experimentat 

 

 Disponibil în limba română și alte 12 limbi 

Examenul de 

competențe 

digitale la 

bacalaureat 



Bazele Utilizării 
Calculatorului 

Aplicaţii Cheie 

Activități 
Online 

3 examene 

Trebuie promovate 

toate cele 3 examene 



Bazele Utilizării Calculatorului 

Bazele utilizării calculatorului 

cuprinde înțelegerea de bază 

a elementelor de hardware, 

software, sisteme de operare, 

periferice și soluționarea de 

probleme care ajută 

utilizatorul să dobândească 

competențele specifice de 

tehnologie  

Domenii: 

 Hardware și periferice de 

calculator 

 Software 

 Utilizarea sistemului de 

operare 

 Soluționarea de probleme 



Aplicaţii Cheie 

Examenul de aplicații cheie 

curpinde verificarea 

cunoștințelor de utilizare a 

procesoarelor de texte, foi de 

calcul tabelar, prezentări și 

baze de date ajutând 

candidatul să învețe mai 

rapid, să lucreze eficient și să 

se prezinte mai bine  

Domanii: 

 Aspecte generale ale 

aplicațiilor 

 Activități de procesare de 

text 

 Activități cu foi de calcul 

 Activități de prezentare 

 Interacțiuni cu baze de 

date 

 Colaborare 



Activități Online 

Examenul de activități online 

parcurge abilitățile necesare 

pentru a activa într-un mediu 

online, maximizând abilitățile 

de comunicare, colaborare și 

interacțiune socială etică 

online 

Domenii: 

 Browsere 

 Concepte de rețea 

 Comunicare digitală  

 Cetățenie digitală 

 Siguranța online 

 Cercetare focalizată 



Formatul examenelor 
 Examenele sunt online 

 Fiecare examen conține 45 de întrebări 

care trebuie rezolvate în 50 de minute 

 Cele 3 examene pot fi promovate în orice 

ordine 

 Punctaje de promovare: 
Bazele Utilizării Calculatorului 

Aplicații cheie 

Activități Online 

65% 

72% 

62% 



Rezultate și raport-ul de punctaj 

Punctajul obținut este afișat imediat după finalizarea examenului 



Certificat de calitate, gratuit … 

…transmis 

prin poștă de 

Certiport din 

SUA fiecărui 

candidat 



Verificarea autenticității  



Materiale publicitare 

Pentru promovare și identificarea candidaților  

Poster 

Broșură 



e-Book (GS4) 

 ~600 pagini 

 Conține 

materialul 

complet pentru 

IC3 (3 examene) 

 Poate fi instalat 

pe 2 calculatoare 

și 2 dispozitive 

mobile 

 Include exerciții 

practice  



Susținerea Examenelor 

Candidații la examene 

(Partener Autorizat) 

(școală, facultate, 

etc) 



Centru Autorizat De 

Testare Certiport 

(CATC)  
Peste 12.000 de CATC în peste 150 de țări 

Majoritatea în școli, licee și universități 

Facilități pentru a deveni CATC 
 Înregistrarea se face online în 30 de minute 

 Cerințe minime de infrastructură 

 Fără costuri de înregistrare, dar cu o achiziție minimă la 

înregistrare  

 Personal (ex. cadre didactice) care să supravegheze 

examenele 

 



Câteva exemple de Centre Autorizate de Testare 

Certiport – sectorul educație - în Romania  



De ce e importantă certificarea elevilor? 

 Într-o zi, mai curând decât cred ei, vor trebui să își 

găsească un loc de muncă 

Rata șomajului în UE în rândul tinerilor este de 24% 

și în creștere 

Toate locurile de muncă dorite implică utilizarea 

calculatorului  

Abilitățile de utilizare a calculatorului îi ajută pe elevi 

cu o tranziție mai ușoară la sistemul universitar și la 

finalizarea cu succes a studiilor la orice nivel  

 



De ce e importantă certificarea elevilor? 

Au nevoie de un “diferențiator” pe CV ul lor 

Demonstrează angajatorilor că posedă abilitățile IT 

cerute la locul de muncă 

Certificările demonstrează motivarea și 

angajamentul lor – acestea sunt importante pentru 

potențialii angajatori  

Trebuie să știe că abilitatea de a utiliza Facebook îi 

califică ca fiind alfabetizați digital!   



Mulțumim! 

Pentru detalii despre implementarea 

programului vă invităm să ne contactați al 

următoarele coordonate: 

Gabriela Barna – 0744-770687 

Gabi.Barna@certipro.ro 

www.certipro.ro  
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