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Stimata doamnă director, stimate domnule director, 

 

 

În contextul SCHEMEI DE GRANTURI PENTRU LICEE din cadrul Proiectului privind 

învățământul secundar (ROSE), dorim să vă informăm că Certipro Education oferă servicii de instruire 

și certificare pentru cadre didactice în domeniul dezvoltării competențelor digitale. 

 

Vă prezentăm mai jos oferta pe care sperăm să o agreați pentru a fi inclusă în bugetul anual al școlii, linia 

de bunuri și servicii, în vederea dezvoltării competențelor digitale pentru cadrele didactice. Oferta 

noastră cuprinde două cursuri echivalate MEC cu câte 15 credite profesionale transferabile fiecare:  

 

IC3 – Internet și competențe TIC de bază – 15 CPT conform OMEC 4413/28.05.2020  

Este un program online (3 module, 17 lecții) care formează și apoi certifică competențele digitale de bază 

ale cadrelor didactice. Oferta noastră include: 

✓ Acces la curs online – studiu individual 

✓ Simulări înainte de examene 

✓ 3 vouchere de examen  
Notă: Parcurgerea cursului online este opțională și este recomandată cadrelor didactice care doresc să-și 

îmbunătățească competențele digitale. Cadrele didactice care au deja un nivel de competențe digitale ridicat pot să 

susțină în mod direct examenele.  

Mai multe informații: http://certipro.ro/certificari-lista/ic3-global-standard-5/  

PREȚ: 249 RON (TVA inclus)/cadru didactic 

 

Educator Certificat Microsoft – 15 CPT conform OMEC 4413/28.05.2020 

Certificarea Microsoft Certified Educator – MCE, demonstrează abilitățile profesorilor de a integra 

tehnologia digitală în predarea la clasă. Oferta noastră include: 

✓ Acces la curs online – studiu individual 

✓ Ghid metodologic – Criterii pentru Proiectarea Învățării în secolul 21 

✓ Simulări înainte de examen 

✓ 1 voucher de examen 
Notă: Parcurgerea cursului online este opțională și este recomandată cadrelor didactice care doresc să-și 

îmbunătățească competențele digitale. Cadrele didactice care au deja un nivel de competențe digitale ridicat pot să 

susțină în mod direct examenele.  

Mai multe informații: https://certipro.ro/certificari-lista/microsoft-certified-educator-mce/ 

PREȚ: 159 RON (TVA inclus)/cadru didactic 

 

Sperăm ca oferta prezentată este de interes pentru dumneavoastră. Reprezentanții Certipro Education de 

la care puteți obține mai multe informații despre aceste programe sunt colegele noastre Andrea Ardelean 

(Andrea.Ardelean@certipro.ro, 0754-314486) sau Irina Strătilă (Irina.Stratila@certipro.ro, 0725-

542215) de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00. Dacă preferați să revenim noi, vă invităm să 

completați datele dvs. de contact în acest formular.  

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

  Gabriela Ford 

  Certipro Education 
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