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Anexa 4: Sectoarele Certiport  

La înregistrarea unui CATC este necesară indicarea sectorului şi a subsectorului de 

activitate în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia. Certiport foloseşte patru sectoare: 

Business /română: Afaceri/; Government and Workforce Development /română: Guvern şi 

Dezvoltarea forţei de muncă/; Higher Education (Postsecondary) /română: Învăţământ 

superior (post-secundar)/; Primary and Secondary Education (Grades K-12) /Învăţământ 

primar şi secundar (Clasele 1-12 și/sau clasa pregătitoare)/. În funcţie de sectorul selectat, 

se vor furniza informaţii suplimentare, ca de exemplu, nivelul şcolii. Descrierile de mai jos au 

scopul de a furniza indicaţii entităţilor româneşti pentru ca acestea să selecteze sectorul 

corect - descrierile acestora sunt adaptate din descrierile existente pe website-ul Certiport 

pentru a fi adecvate contextului românesc. 

Business <Afaceri> 

Business include oricare din următoarele tipuri de entităţi organizatorice:  

 Organizaţii cu scop comercial (recunoscute ca atare) din orice sector industrial care 

vinde produse/servicii consumatorilor sau altor organizaţii considerate clienţi; 

 Organizaţii non-profit specifice următoarelor: sindicate, organizaţii profesionale, 

asistenţă medicală, politică, religie, cercetare, arte, sport şi problemele sociale, cu 

excepţia celor concentrate asupra persoanelor defavorizate sau „marginalizate" şi 

dezvoltarea forţei de muncă (care vor fi incluse în „Government and Workforce 

Development”). 

Dacă se selectează „Business”, vi se solicită să selectaţi unul din cele 25 de subsectoare: 

Tabelul 1 

Training Formare 

Healthcare (and related products or services) Asistenţă medicală (şi produse sau servicii conexe) 

Accounting Contabilitate 

Legal Juridic 

Hospitality Ospitalitate 

Customer-support Services Servicii de asistenţă clienţi 

Staffing Personal 

Finance and Insurance Finanţe şi asigurări 

Consulting Consultanţă 

Retail, e-commerce, Distribution Comerţ cu amănuntul, comerţ electronic, distribuţie 

Pharmaceutical, Life Sciences Farmaceutic, ştiinţe biologice 

Agriculture, Forestry, Fishing and, Hunting Agricultură, silvicultură, pescuit şi vânătoare 

Real Estate and Rental and Leasing Imobiliare, închirieri şi leasing 

Mining Minerit 

Professional, Scientific and Technical Services Servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

Utilities/Energy Utilităţi publice/Energie 

Management of Companies and Enterprises Gestiunea societăţilor şi întreprinderilor 

Construction Construcţii 

Waste Management and Remediation Services Servicii de gestionare a deşeurilor şi de depoluare 

Wholesale Trade Comerţ cu ridicata 

Arts, Entertainment and Recreation Arte, divertisment şi recreere 

Transportation and Warehousing Transport şi depozitare 

Accommodation and Food Services Cazare şi servicii de alimentaţie 

Information and Communications Technology Tehnologia informaţiilor şi a comunicării 
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Manufacturing Producţie 

 

Bifaţi apoi căsuţa „I Agree to the Center’s Sector Description” /română: Sunt de acord cu 

descrierea sectorului centrului/. 

Government & Workforce Development <Guvern şi Dezvoltarea forţei de muncă> se 

aplică organizaţiilor şi instituţiilor care se adresează următorului public:  

 Angajaţi guvernamentali (la toate nivelurile guvernamentale); 

 Personal militar; 

 Persoane sub-calificate (absolvenți de învățământ obligatoriu, dar care nu au diplomă de 

calificare); 

 Persoane marginalizate; 

 Adult students enrolled in non-degree-granting postsecondary schools – fără 

corespondent în România; 

 Deţinuţi şi persoane private de libertate. 

Dacă se selectează „Government & Workforce Development”, vi se solicită să indicaţi 

publicul căruia îi este adresat în principal CATC-ul dv.: 

Tabelul 2 

Government employees Angajaţi guvernamentali  

Military personnel Personal militar 

Under-skilled Individuals Persoane sub-calificate  

Marginalized populations Persoane marginalizate 

Adult students enrolled in non-degree-granting 

postsecondary schools 
Fără corespondent în România  

Incarcerated offenders Persoane încarcerate 

 

Vi se solicită apoi să alegeţi „Level of Affiliation” /română: nivel de afiliere/, care descrie dacă 

organizaţia dv. deserveşte sau acoperă: (a) tot teritoriul României; (b) un anumit judeţ; (c) un 

anumit muncipiu/oraş sau o altă zonă „mai mică decât un judeţ”. 

Tabelul 3 

National/Federal level Nivel național 

State/Provincial Level La nivel de județ 

City or other local level La nivel de oraș sau o regiune 

 

Bifaţi apoi căsuţa „I Agree to the Center’s Sector Description” /română: Sunt de acord cu 

descrierea sectorului centrului/. 

Higher Education (Postsecondary) <Învăţământ superior (post-secundar)> Acest termen 

se aplică universităţilor care asigură programe de învăţământ peste nivelul secundar și care 

acordă diplome. 

Dacă se selectează „Higher Education (Postsecondary)”, vi se solicită să indicaţi „Level of 

school in which your testing center resides” /română: durata programelor de studiu pe care le 

oferă universitatea. Cele două opţiuni, împreună cu ferestrele „help” care apar la selectarea 

unei anumite opţiuni, sunt după cum urmează: 
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Tabelul 4 

School w/ 

programs of at 

least 2 but less-

than 4 years 

Collegiate level school offering 
an official two-year degree 
(such as an Associate’s 
degree) 

Universități cu 
programe de studii 
de cel puţin 2 ani, 
și maxim 4 ani 

Universitate care oferă cursuri 

cu durata de trei ani şi/sau 

titluri post-universitare   

School w/ 

programs of 4-

years or more 

Collegiate level school offering 
a four-year degree (such as a 
Baccalaureate degree) or 
graduate-level degree (such as 
a Master's or Doctorate 
degree) 

Universități cu 
programe studii de 
peste 4 ani 

Universitate care oferă cursuri 

cu durata de patru ani şi/sau 

cursuri post-universitare 

Dacă instituţia dv. oferă doar cursuri cu durata de trei ani, selectaţi prima opţiune. Dacă 

aceasta oferă cursuri cu durata de patru ani, selectaţi opţiunea a doua. 

Vi se solicită apoi să selectaţi o opţiune care descrie „Control of school and profitability 

objective” /română: controlul şcolii şi tipul scopului/, adică dacă universitatea este publică 

sau privată şi, dacă este cazul ultimei, dacă este cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ: 

Tabelul 5 

Publicly controlled Cu control public 

Privately controlled, not-for-profit Cu control privat, fără scop lucrativ 

Privately controlled, for-profit Cu control privat, cu scop lucrativ 

 

Bifaţi apoi căsuţa „I Agree to the Center’s Sector Description” /română: Sunt de acord cu 

descrierea sectorului centrului/. 

Primary & Secondary Education (Grades K-12) <Învăţământ primar şi secundar (Clasele 

1-12 și/sau clasa pregătitoare)> Acest termen se aplică şcolilor care asigură învăţământ 

obligatoriu, oficial primar şi/sau secundar copiilor, de obicei cu vârstele între şase şi 18 ani. 

Asemenea şcoli pot fi de stat sau private (notă: şcolile care asigură învăţământ primar şi/sau 

secundar în cea mai mare parte pentru adulţi vor fi incluse în categoria „Government and 

Workforce Development”). În Statele Unite, Canada şi, posibil, în alte ţări, nivelurile claselor 

care corespund termenului „K-12" includ grădiniţa (K) şi clasa de la 1 la 12.  

În România, termenul este corespondent pentru clasa pregătitoare, clasele primare 1-4 și 

secundare 5-12. 

Dacă se selectează „Primary & Secondary Education (Grades K-12)”, vi se solicită să indicaţi 

„level of school in which your testing center resides” /română: nivelul şcolii în care se 

funcţionează centrul dv. de testare/: 

Tabelul 6 

Primary School 

Also sometimes referred to as 
“Elementary School” or 
“Grammar School,” this first 
stage of formal education is 
compulsory in most countries 
for children usually between 
the ages of 6 and 12 (although 
age range sometimes varies). 

Şcoala primară 
(clasele 1-4 inclusiv 
clasa pregătitoare) 

Denumită uneori şi „Şcoala 

elementară” sau „Gimnaziu”, 

acest prim nivel de învăţământ 

oficial este obligatoriu în 

majoritatea ţărilor pentru copii 

cu vârste cuprinse, de obicei, 

între 6 şi 12 ani (deşi intervalul 

de vârstă variază uneori). 

Intermediate 
School 

Also sometimes referred to as 
“Middle School” or “Junior High 
School”, formal education 
between the primary school 

Şcoală cu ciclul 
secundar inferior - 
gimnaziu 

Denumită uneori şi „Middle 
School” sau „Junior High 
School”, educaţie oficială între 
nivelurile şcoală primară şi 
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and secondary school levels; 
students are usually between 
the ages of 13 and 15 
(although age range 
sometimes varies). 

şcoală secundară; elevii au, de 
obicei, vârstele între 13 şi 15 
ani (deşi intervalul de vârstă 
variază uneori). 

Secondary School 

Also sometimes referred to as 
“High School”, the final stage 
of formal education 
immediately prior to the 
University level; this level is 
compulsory in most countries 
and students are usually 
between the ages of 16 and 18 
(although age range 
sometimes varies). 

Şcoală cu ciclul 
secundar superior - 
licee 

Denumită uneori şi liceu, 
ultimul nivel de învăţământ 
oficial înainte de nivelul 
Universitate; acest nivel este 
obligatoriu în majoritatea 
ţărilor, iar elevii au, de obicei, 
vârste între 16 şi 18 ani (deşi 
intervalul de vârstă variază 
uneori). 

Combined Primary-
Secondary School 

Schools with a wider range of 
grade levels (and therefore, a 
wider age range of its 
students) than that seen in 
most primary or secondary 
schools; these schools are 
usually located in less-
populated areas where limited 
resources and the need to 
improve cost efficiencies are 
the norm. 

Şcoală 
primară/secundară 
combinată 

Şcoli cu un domeniu mai extins 

de clase (şi, din acest motiv, 

intervalul de vârste mai extins) 

decât cel întâlnit în majoritatea 

şcolilor primare sau 

secundare. 

 

Vi se solicită apoi să selectaţi o opţiune care descrie „School Type” /română: tipul şcolii/. 

Tabelul 7 

Regular 
Traditional mainstream 
education (for the masses) Normal 

Sistem general de învăţământ 

(pentru mase) 

Alternative 
Non-traditional education 
tailored more to the unique 
needs of individual students 

Alternativ 
Învăţământ netradiţional 
adaptat nevoilor particulare ale 
elevilor 

Vocational/ 
Technical 

Education with a trade–career 
or vocational emphasis, rather 
than an academic one 

Profesional/Tehnic 

Educaţie cu accent pe 
pregătire meşteşugărească 
sau profesională, mai degrabă 
decât academică 

Special Education 
Education for children w/ 
learning disabilities Învăţământ special 

Învăţământ pentru copii cu 

dizabilităţi de învăţare 

 

Bifaţi apoi căsuţa „I Agree to the Center’s Sector Description” /română: Sunt de acord cu 

descrierea sectorului centrului/. 

 


