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Standarde de competențe digitale pentru 
cadrele didactice din învățământul general 

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Nr. 862 din 07.09.2015 
http://edu.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_pr

ofesori_22iulie2015_1.pdf 
 

Vizează șapte domenii: 
 
1.Comunicare digitală 
2.Gestionarea informației 
3.Creare de conținuturi digitale educaționale 
4.Implementarea aplicațiilor de management școlar 
5.Sisteme de gestionare a conținuturilor educaționale 
6.Utilizarea echipamentelor digitale în educație 
7.Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital 

http://edu.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf
http://edu.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf


Metodologia de evaluare  
a competențelor digitale 

      Evaluarea competențelor digitale ale cadrelor didactice va fi 
realizată în conformitate cu prevederile Strategiei Educație 2020, 
Strategiei Moldova Digitală 2020,  Ordinului Ministrului Educației nr. 
862 din 07.09.2015. 
 
       În urma promovării evaluării competențelor digitale, cadrului 
didactic i se eliberează certificat de competențe digitale de nivel de 
bază / intermediar / avansat. 
 
       Procedura de evaluare a competențelor digitale constă în: 
• susținerea testului online 
• evaluarea portofoliului electronic 
• susținerea interviului public . 
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Nivele de certificare 
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Vă mulțumesc pentru atenție. 


