
Definiţi-vă într-o lume a digitalului 

Avantajele certificării IC3:
For more information, contact:

Sursa: Biroul privind Statistica Muncii

Se preconizează că până în anul 2016 
cererea pentru profesionişti în 
domeniul calculatoarelor şi al bazelor 
de date va creşte mult mai rapid decât 
cea pentru toate celelalte ocupaţii 
(37%). Această cerere se datorează 
măririi volumului de lucru în reţea cu 
informaţiile, precum și extinderii 
mediilor client-server şi creşterii 
necesarului de specialişti în 
calculatoare care să îşi folosească 
cunoştinţele şi competenţele în 
vederea rezolvării unor probleme. 

Indiferent dacă planificaţi să vă specializaţi în calculatoare sau dacă, pur şi 
simplu, doriţi să ieşiţi în evidenţă, există o certificare care se situează deasu-
pra celorlalte.

Internet and Computing Core Certification® (IC3) 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 Standard4 (GS4) este un standard recunoscut la nivel 
internaţional pentru alfabetizarea digitală şi reflectă cele mai relevante com-
petenţe atât pentru cei din sistemul de învățământ, cât și pentru comunitatea 
largă.

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.

• Validează cunoştinţele proprii privind internetul şi calculatorul
• Pune în evidență competențele digitale pe un anumit domeniu
• Demonstrează calificarea proprie în domeniile în curs de dezvoltare

UTILIZAȚI INTERNETUL
MAI BINE.

ÎMBUNĂTĂŢIŢI-VĂ
COMPETENŢELE DIGITALE.

ADĂUGAȚI VALOARE
EDUCAŢIEI VOASTRE.
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Aflaţi mai multe despre
certificarea IC3.
Vizitați: www.certipro.ro
sau sunați la +40 256 498 172.

Este o diferență pe care angajatorii o sesizează imediat

Având certificarea IC3, sunteţi recunoscut imediat ca o persoană ce deţine 
competenţele de bază hotărâtoare necesare utilizării în mod eficient a 
celei mai recente tehnologii privind calculatorul şi internetul, pentru a 
atinge obiectivele de afaceri, pentru a extinde productivitatea, pentru a 
îmbunătăţii profitabilitatea şi pentru a oferi un avantaj competitiv. Veţi 
primi acces imediat la exemplarul electronic al certificatului Certiport. 
Primul serviciu de acest fel care vă permite să accesaţi cu uşurinţă 
informaţiile privind examenul şi certificarea dv., totodată având 
posibilitatea să trimiteți electronic certificatul către angajatori sau alte 
persoane interesate. 

Includeţi certificarea IC3  în portofoliul dumneavoastră.

Pe baza unor cercetări extinse, certificarea IC3 reflectă competenţele de bază 
necesare pentru a excela în aproape toate domeniile de carieră şi în 
preocupările academice care necesită aplicaţii privind calculatorul şi 
internetul.

IC3 asigură o echivalare a 
competențelor digitale prin 
certificările recunoscute la 
nivel mondial, spre a fi 
utilizate în mediul 
educațional și profesional.
„IC3 reprezintă piatra de 
temelie în calea certificării. 
Acesta este un instrument de 
bază pentru măsurarea 
competenţelor în cele mai 
recente tehnologii cheie 
pentru muncă şi pentru 
viaţă.”

 

Activităţi Online

Acoperă competenţe necesare pentru lucrul pe internet sau în reţele.

Aplicaţii Cheie

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

Bazele Utilizării Calculatorului

Acoperă cunoştinţele fundamentale privind calculatoarele.

ACREDITARE DE VALOARE
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EXAMENELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICĂRII IC3
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