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Competenţele digitale sunt ansambluri de 

cunoștințe, abilități, atitudini şi valori, formate 

și dezvoltate prin învățare, care pot fi 

mobilizate pentru a identifica și rezolva 

problemele caracteristice ce apar în procesul 

acumulării, păstrării, prelucrării şi diseminării 

datelor cu ajutorul mijloacelor oferite de 

tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 



Practici 

Abilități 

Acces  

Utilizator  informat, critic, creativ a TIC  

   necesități cotidiene, educaționale, profesionale, etc. 

Oportunități pentru dezvoltarea practică a   

   abilităților digitale,  formarea atitudinilor 

     în contextul activităților educaționale 

Oportunități pentru extinderea experienței 

     de utilizare a tehnologiilor digitale relevante 

Oportunități de acces la mediul digital 

     pentru învățarea și explorarea tehnologiilor  

       digitale relevante 

Formarea competenței digitale 



Componentele competenței digitale 

Competența  

digitală 

Procesare resurse 

A. Documente text 

B. Imagini 

C. Prezentări 

D. Foi de calcul 

Spațiul informațional 

A. Utilizare Internet 

B. Comunicare în 

medii virtuale 

C. Creare și plasare 

resurse web 

BIG data 

Organizarea și 

prelucrarea volumelor 

mari de date cu ajutorul 

instrumentelor 

specializate 

Elemente cibernetice 

A. Formarea gândirii 

algoritmice 

B. Implementarea și 

elaborarea 

algoritmilor 

C. Programarea 

dispozitivelor 

digitale 

Sisteme Informatice 

A. Utilizare SI 

B. Asamblare SI 

C. Proiectare SI 

Etica digitală 

A. Etica digitală 

B. Legislația în 

mediul virtual 



Utilizare Spațiu Informațional 

• Navigarea în 
Internet. 

• Accesarea 
paginilor Web. 

• Căutarea datelor 
în baza cuvintelor-
cheie distincte. 

• Descărcarea şi 
stocarea datelor 
din mediile 
virtuale. 

• Căutarea datelor în 
baza criteriilor simple 
de căutare. 

• Organizarea şi 
gestionarea datelor 
descărcate din 
Internet. 

• Utilizarea mijloacelor 
elementare de 
estimare a validităţii 
datelor din mediile 
virtuale. 

• Utilizarea principiilor de căutare  
complexă a datelor în mediile 
virtuale. 

• Căutarea datelor în baza criteriilor 
complexe de căutare. 

• Estimarea completitudinii datelor 
extrase din mediile virtuale. 

• Estimarea validităţii datelor din 
mediile virtuale.  

• Crearea paginilor personale Web şi 
postarea lor în Internet. 

• Accesarea serviciilor electronice.  

   Ciclul primar      Ciclul gimnazial       Ciclul liceal 



   Ciclul primar      Ciclul gimnazial       Ciclul liceal 

• Comunicarea 
prin telefonia 
digitală,  reţelele 
de socializare şi 
de mesagerie 
instantă.  

• Crearea şi 
gestionarea 
conturilor personale 
în mediile virtuale de 
comunicare 

• Comunicarea prin 
poșta electronică 

• Cunoaşterea şi utilizarea 
mijloacelor de creare în spaţiile 
virtuale a propriilor identităţi 
digitale 

• Gestionarea informaţiilor 
asociate cu propriile identităţi 
digitale 



Utilizare Sisteme Informatice 

   Ciclul primar           Ciclul gimnazial              Ciclul liceal 

• Identificarea structurii 
generale a sistemelor 
informatice. 

• Utilizarea suporturilor 
de informaţie pentru 
păstrarea datelor. 

• Utilizarea elementelor 
sistemului de operare 
pentru gestionarea 
fişierelor. 

• Identificarea părţilor 
componente ale 
sistemelor informatice şi 
a principiilor de 
funcţionare acestora. 

• Cunoaşterea şi aplicarea 
în activitatea cotidiană a 
principiilor de codificare 
şi decodificare a 
informaţiei în scopul 
realizării comunicării 
interumane şi uman – 
sistem informatic. 

• Identificarea legităţilor de bază 
de funcţionare a sistemelor 
informatice. 

• Cunoaşterea şi aplicarea în 
activitatea cotidiană a 
principiilor şi metodelor de 
prelucrare digitală a 
informaţiilor text, grafice, 
audio şi video. 

• Utilizarea elementelor 
sistemului de operare pentru 
regionalizarea şi personalizarea 
sistemelor informatice. 



• Utilizarea 
aplicaţiilor 
pentru redarea 
fişierelor 
multimedia. 

• Utilizarea 
resurselor 
informatice 
digitale specifice 
vârstei, destinate 
învăţării şi 
odihnei. 

• Utilizarea elementelor sistemului de 
operare pentru gestionarea dosarelor şi 
unităţilor de memorie externă. 

• Colectarea, păstrarea şi diseminarea 
informaţiilor text, numerice, grafice, 
audio şi video. 

• Utilizarea softurilor educaţionale sub 
îndrumarea cadrului didactic. 

• Utilizarea mijloacelor de instruire la 
distanţă sub îndrumarea cadrului 
didactic. 

• Selectarea şi 
utilizarea 
independentă a 
softurilor 
educaţionale. 

• Selectarea şi 
utilizarea 
independentă a 
mijloacelor de 
instruire la distanţă. 
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• Crearea şi 
utilizarea 
notiţelor 
electronice. 

• Utilizarea 
programelor de 
aplicaţii pentru 
prelucrări 
elementare ale 
textului. 

• Crearea şi editarea 
documentelor de tip text. 

• Formatarea caracterelor, 
paginilor şi a paragrafelor.  

• Structurarea și formatarea 
textului. 

• Utilizarea instrumentelor de 
corectare gramaticală a 
textelor. 

• Inserarea obiectelor in 
documente. 

• Formatarea avansată a 
componentelor 
documentului. 

• Crearea documentelor de tip 
text cu structură complexă. 

• Crearea şi distribuirea 
corespondenţei combinate. 

• Difuzarea documentelor de 
tip text în mediile virtuale.  

Procesare Resurse Digitale 
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• Crearea şi 
efectuarea de 
prelucrări 
elementare a 
imaginilor digitale 
de tip rastru. 

• Crearea şi efectuarea de 
prelucrări elementare a 
imaginilor vectoriale. 

• Crearea şi efectuarea de 
prelucrări avansate a 
imaginilor digitale. 

•  Difuzarea imaginilor digitale 
în mediile virtuale. 



• Elaborarea de 
prezentări 
electronice ce conţin 
texte şi imagini. 

• Rularea prezentărilor 
electronice în faţa 
colegilor. 

• Elaborarea de prezentări 
electronice ce conţin texte, 
imagini şi fişiere 
multimedia. 

• Rularea prezentărilor 
electronice în faţa unei 
audienţe. 

• Elaborarea de prezentări 
electronice interactive. 

• Elaborarea de modele de 
diapozitive şi de 
prezentări. 

• Difuzarea prezentărilor 
electronice în mediile 
virtuale. 



• Organizarea 
datelor utilizate 
în activitatea 
cotidiană în 
formă de tabele. 

• Crearea şi prelucrarea  documentelor de tip 
registru de calcul. 

• Utilizarea foilor de calcul pentru soluţionarea 
de problemelor  frecvent întâlnite în activitatea 
cotidiană, ce necesită prelucrare de date 
numerice. 

• Utilizarea bazelor de date în formă de liste 
pentru organizarea şi păstrarea informaţiilor. 

• Crearea si formatarea diagramelor. 

• Elaborarea de 
modele digitale ale 
fenomenelor 
studiate folosind 
aplicaţiile de calcul 
tabelar. 



Those wi t h I Q hi gher  t han 50 shoul d be abl e t o f i ni sh t hi s wi t hi n 3 mi nut es

Frog Leap

For more Excel resources visit:     www.exceltrick.com 

Exchange t he posi t i on of  t he f r ogs at  bot h si des.



Elaborare Algoritmi 

Ciclul primar     Ciclul gimnazial         Ciclul liceal 

• Elaborarea 
de algoritmi 
elementari 
pentru 
soluţionarea 
problemelor. 

• Elaborarea de algoritmi 
de complexitate medie 
pentru soluţionarea 
problemelor frecvent 
întâlnite în activitatea 
cotidiană. 

• Elaborarea şi 
depanarea în medii 
didactice a algoritmilor 
de comandă cu 
executanţi. 

• Utilizarea mijloacelor de 
algoritmizare, de analiză şi de 
implementare pe calculator a 
algoritmilor de complexitate medie. 

• Elaborarea de modele informatice 
elementare ale obiectelor, sistemelor 
şi proceselor. 

• Planificarea şi efectuarea de 
experimente virtuale.  

• Utilizarea aplicaţiilor, laboratoarelor şi 
mediilor educaţionale digitale. 





Organizarea și prelucrarea datelor în SGBD 
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• Cunoaşterea 
noţiunii de baze 
de date şi de 
sisteme de 
gestiune a 
acestora.  

• Organizarea 
informaţiilor de uz 
personal în  baze de 
date în formă de liste. 

• Utilizarea facilităţilor 
oferite de sistemele de 
gestiune a bazelor de 
date din activitatea 
cotidiană. 

• Elaborarea bazelor 
elementare de date. 

• Sortarea şi filtrarea datelor. 

• Crearea, modificarea şi 
rularea interogărilor. 

• Crearea, modificarea şi 
rularea rapoartelor. 

• Mentenanţa bazelor 
elementare de date. 
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Etica digitală 
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• Identificarea situaţiilor 
de funcţionare 
defectuoasă a sistemelor 
informatice. 

• Cunoaşterea faptului că 
nu toată informaţia din 
mediile virtuale este 
veridică. 

• Înţelegerea noţiunii de 
proprietate intelectuală. 

• Înţelegerea noţiunii de 
etică digitală. 

• Înţelegerea noţiunii de 
securitate digitală. 

• Respectarea regulilor de 
securitate şi etică 
digitală. 

• Aplicarea criteriilor 
elementare de estimare a 
veridicităţii datelor din 
mediile virtuale. 

• Respectarea drepturilor de 
autor asupra datelor. 

• Respectarea regulilor de 
asigurare a securităţii 
digitale. 

•  Respectarea regulilor de 
etichetă digitală. 

• Respectarea regulilor de 
securitate, ergonomice, 
etice şi de design în 
crearea şi difuzarea de 
conţinuturi digitale. 

• Aplicarea criteriilor avansate de 
estimare a veridicităţii datelor 
din mediile virtuale. 

• Înţelegerea şi evaluarea nivelului 
de securitate a produselor şi 
serviciilor informatice.  

• Utilizarea mijloacelor de 
protejare a proprietăţii 
intelectuale. 

• Utilizarea mijloacelor de 
asigurare a securităţii digitale. 

• Utilizarea mijloacelor de 
prevenire şi de protejare de 
infracţiuni informatice. 

• Promovarea regulilor de etică 
digitală. 





Mulțumesc! 

Sergiu Corlat e-mail: sergiu.corlat@math.md 


