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Sumar prezentare: 

 

1) Noutăți în programul de certificare 

IC3 – Digital Literacy Certification 

2) Campionatul Mondial Microsoft 

Office Specialist 2018 și 2019 

  





 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 2016-2017 pentru IC3-Global Standard 5 (GS5) la nivel 
de utilizator EXPERIMENTAT 

 

 Materiale de predare, studiu, simulări și examene disponibile în 
limba română și alte 12 limbi 

Examenul de 

competențe 

digitale la 

bacalaureat 



3 examene 

Trebuie promovate 

toate cele 3 examene 



Formatul examenelor 
 Examenele sunt online 

 Fiecare examen conține 45 de întrebări 

care trebuie rezolvate în 50 de minute 

 Punctaje de promovare: 

Bazele Utilizării Calculatorului 

Aplicații cheie 

Activități Online 

65% 

72% 

62% 



Certificat de calitate, gratuit … 

…transmis 

prin poștă de 

Certiport din 

SUA fiecărui 

candidat 



IC3 Spark  
 

 
 

• Destinat elevilor din ciclul gimnazial 

• Competențe digitale de bază 

• 1 singur examen – 1 certificare internațională 

• Materiale de predare gratuite (PPT) pentru 

cadre didactice 

 

 

 

NOU! 



IC3 Spark  



IC3 Spark  



Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2019 



Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2019 

3 etape: 

• locală (nivel de instituție) 

• națională  

• mondială 



MOSWC 2018 – Etapa locală 

• Au participat 412 elevi de la 61 de licee și facultăți din țară 

• Pentru a intra în competiție trebuie promovat unul din 

următoarele examene:  

Word 2013 – Word 2016 

Excel 2013 – Excel 2016 

PPT 2013 – PPT 2016 

• Materialele de instruire au fost puse la dispoziția candidaților 

gratuit de către Certipro. 



MOSWC 2018 – Etapa națională 

Au participat 30 de elevi selectați pe baza punctajelor obținute la 

examenele MOS la etapa locală. Elevii cu cele mai bune 30 de punctaje au 

fost invitați să participe la etapa națională care a avut loc la București în 

data de 5 mai 2018.  



MOSWC 2018 – Etapa națională 

No. Candidate Institution App'n Score Time 

1 Dennis Rotariu 
Colegiul National Moise Nicoară 
Arad 

PPT 2013 1000 13 min 35 sec 

2 Mihaela Florea 
Colegiul Național „Gh. Munteanu 
Murgoci" Brăila  

Word 2013 1000 15 min 1 sec 

3 Tiberiu Danciu 
Colegiul Național de Informatica 
Grigore Moisil București 

Excel 2013 1000 22 min 17 sec 



MOSWC 2018 – Etapa mondială 

Orlando, Florida, SUA 

30 iulie – 2 august 2018 

 

Disney Hilton Hotel Lake Buena Vista 

 

A reunit 167 de tineri din 56 de țări  

 





Când? Unde? Cum? 

 

• Ediția din 2019 a MOSWC va avea loc în perioada 

30 iulie – 2 august 2019 la New York, SUA 

• Competiția globală MOSWC 2019 se centrează 

pe trei secțiuni de concurs: Word 2016, Excel 

2016 și PowerPoint 2016. 

  

MOSWC 2019 



Procesul de participare 

1. Completarea Formularul de înscriere și transmiterea acestuia către 

organizatori.  Data limită: 31 decembrie 2018. 

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

promoveze un examen Microsoft la alegere din următoarele: 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 2019) și sunt înscriși într-o unitate acreditată de 

învățământ – conform Regulamentului internațional al competiției.  

MOSWC 2018 



01.10.18 – 31.12.18 Înscrierea participanților 

01.10.18 – 31.12.18 
Achiziționarea voucherelor pentru candidați 
Transmiterea materialelor de studiu către toți elevii înscriși, în funcție de examenul 
ales de fiecare elev candidat 

01.10.18 – 12.04.19 Organizarea sesiunilor de examinare la nivel local 

13.04.19 – 15.04.19 
Selecția elevilor cu cele mai bune 30 de punctaje la nivel național pentru participarea 
la etapa națională a MOSWC 

10.05.19 
Organizarea etapei naționale a Campionatului Microsoft Office Specialist – București 
și desemnarea elevului care a obținut cel mai bun punctaj la etapa națională 

mai - iunie 2019  
Întocmirea documentațiilor pentru obținerea vizei de călătorie în SUA, organizarea 
logistică a deplasării, obținerea acreditărilor oficiale de participare la MOSWC 2018 

iulie 2019 Sesiuni intensive de training personalizat pentru candidatul selectat 

29.07.19 Deplasare la New York și participarea la MOSWC 2018 

Calendarul competiției (draft) 

MOSWC 2018 



Vă mulțumesc! 


