
Certificări IT „entry-level” în România   
 

 

Alina Zamfir 

Programul Certipro, Certipro Education 

 

CERTIPRO  



 

Certipro Education este Partener Autorizat Certiport 

pentru România, Rep. Moldova, Ungaria, Ucraina 

Certipro - programul de certificare Certiport pentru 

România 

 

CE ESTE CERTIPRO? 



 

 

 

 

 

Certiport dezvoltă și distribuie programe de testare și certificare, 
dedicate utilizatorilor de tehnologii din domeniul academic, 
corporativ și toate segmentele forței de muncă, din lumea 
întreagă  

 

 

CE ESTE CERTIPORT? 

O companie care 

sprijină educația și 

tehnologia la nivel 

global 

Pionier în aplicarea 

testărilor 

Partener dovedit în 

selecția firmelor de 

software  



 

PIRAMIDA CERTIFICĂRILOR IT 

 
 

 Experți 

Profesioniști 
în tehnologie 

Orientate spre o 
carieră în IT 

Desktop users; 
Consideră cariere în 
domeniul tehnologiei 

Alfabetizare digitală 

Certiport 
Milioane de examene 

Alți furnizori 
Mii de examene 
 



PRODUSELE CERTIPRO 

Certificare de tip „entry 

level” în software-ul de 

proiectare 2D şi 3D 

Certificare de temelie care 

măsoară cunoaşterea 

terminologiei şi a 

competenţelor IT de bază 

Programul oficial de 

certificare pentru 

Microsoft Office 

Certificare pentru cursanţi 

care explorează opţiunile 

academice sau de carieră 

în domeniul tehnologiei 

Certificarea principală  

bazată pe performanţe 

privind alfabetizarea 

digitală 

Certificare de vârf pentru 

validarea competenţelor 

de comunicare digitală de 

tip „entry-level” 

Prima certificare de tip 

„arhitect-level” din 

domeniu, concepută 

pentru mediul academic 



 

PIRAMIDA CERTIFICĂRILOR TIC  

 
 

 Experți 

Profesioniști 
în tehnologie 

Certificări 
orientate spre 
carieră 

Desktop users; 
Certificări adresate 
persoanelor care 
consideră o carieră în IT 

Alfabetizare digitală 



Presupune trei examinări : 

     Bazele Utilizării Calculatorului 

  Aplicaţii Cheie 

  Activități Online 

Echivalat de Ministerul Educației cu Proba: 

Competențe digitale de la Bacalaureat  

IC3-  INTERNET & COMPUTING CORE CERTIFICATION  



 

 

 

MS Office – aplicații standard  

Majoritatea oamenilor utilizează mai puțin de 25% 

din facilitățile acestora  

MOS –  MICROSOFT OFFICE SPECIALIST  



 

Certiport este partenerul oficial Microsoft pentru 

obținerea certificării aplicațiilor Office  

Trei nivele: Specialist (de bază), Expert și Master 

MOS este pentru fiecare aplicație Office 

Mai mult de 1 milion de examene în 2013 – 

programul de certificare IT cel mai cunoscut la nivel 

mondial  

MOS –  MICROSOFT OFFICE SPECIALIST  



Certificare de tip “entry- level” care validează 

cunoștințele de bază esențiale pentru pregătirea 

studenților/elevilor din clasele de profil și pentru cei 

care se orientează spre o carieră în IT  

Se adresează exclusiv mediului educațional : liceelor 

și universităților cu profil tehnic  

Creat pentru a putea fi încorporat în programa 

existentă în sistemul de învățământ  

MTA –  MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE  



MTA – MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE 

Architect 
Arhitecți IT – persoane care dețin cel mai înalt 

nivel de certificare Microsoft, obținut în cadrul 

unui proces  complet și riguros 

Master 
Experți IT – persoane care au demonstrat abilități 

practice în timpul testărilor în laborator  

Suita 

Profesională 

Pachet de competențe care asigură reușita la 

locul de muncă  

Suita 

Tehnologică 

Competențe temeinice în utilizarea tehnologiilor 

MS  

MTA – Cunoștințe fundamentale necesare pentru o 

carieră în IT  



SUSȚINEREA EXAMENELOR  

Candidații la examene 

(Partener Autorizat) 



   Mulțumesc! 
 

Alina Zamfir 

alina.zamfir@certipro.ro   

 

www.certipro.ro 

www.certiport.com  
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