
 

Definiţi-vă într-o lume a digitalului 

Într-o lume a digitalului în continuă expansiune, în 

situaţia în care fiecare domeniu şi fiecare funcţie este 

influenţată de calculatoare, certificarea IC3 vă poate 

ajuta să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele în cele mai 

importante şi de valoare domenii. 

Indiferent dacă planificaţi să vă specializaţi în 

calculatoare sau dacă, pur şi simplu, doriţi să ieşiţi în 

evidenţă, există o certificare care se situează deasupra 

celorlalte. 

IC3 Digital Literacy Certification asigură atât elevilor, 

studenților, cât şi celor ce îşi caută un loc de muncă 

cunoştinţele de bază necesare unei reuşite în mediile 

care solicită folosirea calculatorului şi a internetului. 

Global Standard 4 (GS4) este un standard recunoscut la 

nivel internaţional pentru alfabetizarea digitală şi reflectă 

cele mai relevante competenţe atât pentru cei din 

sistemul de învățământ, cât și pentru comunitatea largă. 

Nu există taxe de înregistrare sau taxa de diplomă pentru 

IC3 – trebuie doar să vă creați un cont pe 

www.certiport.com  pentru a primi un ID de utilizator 

(asigurați-vă că introduceți corect adresa poștală la care să 

vă parvină certificatul original direct de la Certiport din 

SUA). 

Ne puteți contacta la Certipro la telefon 0256 498 172 sau 

email info@certipro.ro pentru mai multe informații. 

 

Obțineți o certificare IT recunoscută global și 

echivalați-vă examenul de competențe digitale la 

bacalaureat! 

Înscrieți-vă ACUM! 

Examene 

IC3 este disponibil în 13 limbi în peste 120 de țări – deci 

o certificare cu adevărat globală. Este recunoscută de 

Ministerul Educației Naționale și echivalat cu examenul 

de competențe digitale la nivel EXPERIMENTAT.  

 

Bazele Utilizării Calculatorului 

Acoperă cunoştinţele fundamentale privind calculatoarele. 

Aplicaţii Cheie 

Acoperă aplicaţiile curent folosite privind prelucrarea de text, 
foi decalcul şi crearea de prezentări, cât şi caracteristicile 
generale ale tuturor aplicaţiilor. 

Activităţi Online 

Acoperă competenţe necesare pentru lucrul pe internet sau în 
reţele. 

 

Pentru a obține certificarea IC3 este necesar să 

promovați trei examene: 

Fiecare examen cuprinde aproximativ 45 de întrebări și 

durează 50 de minute. Toate examenele se susțin online. 

Simulările vă ajută la pregătire și semnalează 

momentul potrivit entru examene! 

Simulările Certipro oferă opțiunea de simulare a celor trei 

examene IC3 GS4, însă într-o manieră mai relaxată în 

care timpul de realizare și soluționare a sarcinilor nu este  

cronometra.  Rezultatele simulărilor sunt un indicator bun 

al nivelului de pregătire pentru examene.  

 
IC3 Digital Literacy Certification  

 

 

Cele mai moderne și actuale materiale de 

învățare la dispoziția voastră! 

eBook-ul Certipro include tot ceea ce trebuie să știți 

pentru a promova examenele IC3 (sau de bacalaureat).  

Utilizarea acestui material nu 

presupune cunoștințe 

anterioare și este astfel 

materialul de curs ideal 

pentru oricine. 

 ~600 pagini 
 Parcurge tot curriculumul IC3 

(sau de bacalaureat)  
 Poate fi instalat pe 2 

computere și 2 dispozitive 
mobile  

 Include multe exerciții practice  
 Licență perpetuă (nu expiră 

niciodată) 
Doar 99 lei 
 

Open Badge 

Insignele (Open Badges) sunt indicatori 

digitali a competențelor acumulate în timpul 

studiului.  Pot fi postate pe paginile de social 

media cum ar fi  Facebook, LinkedIn și 

Twitter 
 


