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Ce este IC3?

 IC3 este programul de certificare a competențelor TIC de 

bază ale unui candidat pe baza unui standard global 

recunoscut în toată lumea.  

 Dezvoltat de Certiport în 2002 – în prezent ajungând la a 

5-a versiune (Standardul Global 5) – lansată în ianuarie 

2016

 Certipro Education a primit premiul de 

Incluziune Digitală 2017 la 

Summit-ul Certiport din SUA 



 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 
(GS5) 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 



Susținerea Examenelor

Candidații la examene

(Partener Autorizat)

(Colegiu, Liceu, 

Școala, 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 



IC3 – Educator în școala digitală – curs acreditat 

CNFP

• Curs de dezvoltare a competențelor digitale pentru 

cadrele didactice derulat în colaborare cu 

• CCD Arad

• CCD Bacău

• CCD Bihor

• CCD Caraș-Severin

• CCD Giurgiu

• CCD Gorj

• CCD Harghita

• CCD Hunedoara

• CCD Maramureș

• CCD Tulcea



IC3 – Educator în școala digitală

• Acreditat de CNFP în anul 2015 pe o durata 

de 3 ani conform OMECȘ Nr. 

3680/08.04.2015

• 22 credite transferabile

• Nr. ore/formă de învăţământ: 89 ore (nr. ore 

face-to-face/zi: 45; nr. ore online: 41; nr. 

ore evaluare finală: 3) 



Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2017



Ce? Când? Unde? Cum?

Microsoft Office Specialist World Championship 

(MOSWC) 2017 este o competiție anuală care se 

desfășoarăla nivel mondial și care reunește în finala 

globală cei mai buni utilizatori ai aplicațiilor Microsoft 

Office din lume. 

Ediția din 2017 a MOSWC va avea loc în perioada 

30 iulie – 2 august 2017 la Anaheim, California, SUA



Competiția globală MOSWC 2017 se centrează pe 

șase secțiuni de concurs: Word 2013, Excel 

2013, PowerPoint 2013, Word 2016, Excel 2016 

și PowerPoint 2016.  

Premiile acordate pentru locul 1, 2 și 3 din fiecare 

secțiune de concurs sunt în valoare de $7.000, 

$3.500 și $1.500 atât pentru suita 2013 cât și 

pentru 2016).



Procesul de participare

1. Completarea Formularul de înscriere și transmiterea acestuia 

către organizatori.  Data limită: 21 noiembrie 2016.

2. Pentru a participa la acest campionat, candidații trebuie să 

promoveze un examen Microsoft la alegere din următoarele: Word, 

Excel, PowerPoint – Suita 2013 sau Word, Excel, PowerPoint – Suita 

2016.

3. Canidații care intră în competiție sunt eligibili dacă au vârsta 

cuprinsă între 13 și 22 de ani (adică să nu fi împlinit 23 de ani la data de 

15 iunie 2017) și sunt înscriși într-o unitate acreditată de învățământ –

conform Regulamentului internațional al competiției. 



12 septrmbrie - 21 noiembrie 2016 Înscrierea participanților

12 septembrie - 30 decembrie 2016 Achiziționarea voucherelor pentru candidați

Transmiterea materialelor de studiu către toți elevii înscriși, în funcție

de examenul ales de fiecare elev candidat

9 ianuarie – 14 aprilie 2017 Organizarea sesiunilor de examinare în fiecare școală participantă

14 aprilie - 21 aprilie 2017 Selecția elevilor cu cele mai bune 30 de punctaje la nivel național

pentru participarea la etapa națională a MOSWC

28 aprilie 2017 Organizarea etapei naționale a Campionatului Microsoft Office

Specialist – București și desemnarea elevului care a obținut cel mai

bun punctaj la etapa națională

mai - iunie 2017 Întocmirea documentațiilor pentru obținerea vizei de călătorie în

SUA, organizarea logistică a deplasării, obținerea acreditărilor oficiale

de participare la MOSWC 2017

iulie 2017 Sesiuni intensive de training personalizat pentru candidatul selectat

29 iulie 2017 Deplasare la Anaheim, California și participarea la MOSWC 2017

Calendarul competiției



MOSWC – ediția 2016

 129 de participanți în 

România

 23 finaliști la nivel 

național

 3 câștigători la etapa 

națională de 

calificare

 Finala națională a 

fost găzduită de 

către Microsoft 

România la sediul 

central din București



Romania a avut 3 reprezentanți la Campionatul Mondial Microsoft 

Office Specialist în competiția din anul 2016:

MOSWC – ediția 2016

Vă așteptăm cu 

interes la ediția din 

2017 a 

Campionatului 

Mondial Microsoft 

Office Specialist!

Ghidul competiției 

este disponibil la 

info@certipro.ro



Ne puteți contacta la următoarele coordonate:

CERTIPRO EDUCATION

info@certipro.ro

www.certipro.ro

Persoana de contact: Gabriela Barna

Tel: 0744-770687

Email: Gabi.Barna@certipro.ro

mailto:info@certipro.ro
http://www.certipro.ro/

