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DESCRIEREA CURSULUI 

COMPETENȚE DIGITALE DE BAZĂ 

Ești la un nivel începător in utilizarea calculatorului, a internetului si a mijloacelor 

digitale de comunicare, dar vrei sa iți dezvolți competentele in acest sens? Peste tot ti 

se cere sa știi sa utilizezi calculatorul, dar încă nu stăpânești toate noțiunile? Înlătura 

aceasta barieră si deschide calea către noi oportunități. Înscrie-te la Cursul gratuit de 

COMPETENȚE DIGITALE DE BAZĂ! Niciodată nu este prea târziu pentru a te perfecționa! 

Cui ne adresăm? 

Angajaților care vor să dobândească sau să își dezvolte competențe digitale de bază 

necesare la locul de muncă și în viața socială. Sa știi sa lucrezi pe calculator la serviciu si 

sa folosești eficient instrumentele digitale pe care le ai la dispoziție reprezintă, in foarte 

multe cazuri, o cerință obligatorie. 

Ce vei învăța: 

• Noțiuni de bază ale tehnologiei informației.

• Să folosești calculatorul și sistemul de operare Windows.

• Să folosești Internetul în scopuri profesionale și în siguranță

• Să folosești E-mail-ul si toate instrumentele sale.

• Să editezi texte și documente în Microsoft Word.

• Să lucrezi în Microsoft Excel (calcul tabelar).

• Să realizezi prezentări interactive în Microsoft Power Point.

• Să îți conectezi calculatorul într- rețea

• Să îți asiguri securitatea datelor.

Cursul este organizat după o structura unica, simpla si ușor de înțeles, care sa vă ajute 

sa stăpâniți cu încredere noțiunile de baza din domeniu. Aplicațiile practice si exemplele 

din cadrul cursului vor conduce rapid spre obținerea unor rezultate concrete, iar tot ceea 

ce pana acum părea complicat, va deveni simplu si intuitiv. 

Durata 

(ore): 

80 ore (40 ore teorie+40 ore practică) 

Tip 

certificat: 

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea 

actelor de studii. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

si de Ministerul Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare 

profesională a adulților Municipiul București. 

Criterii de înscriere pentru cursant: 

• studii minime: studii medii (douăsprezece clase) cu sau fără diplomă de bacalaureat



 

 

• angajat(ă) sau PFA (cu CIM) sau Întreprindere Individuală (cu CIM) 

• întreprinderea angajatoare să aibă maximum 249 salariați 

• Angajatorul trebuie să fie înregistrat în unul din județele: Bacău, Iași, Suceava, 

Neamț, Botoșani, Vaslui, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, 

Ialomița, Călărași, Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara. 

Loc 

desfășurare: 

Cursul se va susține în una din localitățile din județele menționate în care 

se strânge o grupă de minimum 14 cursanți.  

Cursul se poate desfășura si online dacă există minimum 14 participanți 

care doresc și au condiții de desfășurare online. 

Suport curs: în format tipărit / electronic 

Modalitatea de înscriere: 

• Contactați-ne pe adresa de e-mail digitalizare.ets@gmail.com sau la numerele de 

telefon:  0774 926 810 sau 0757 089 444 sau 0770 511 213.  

• Veți fi căutați de experții Eurotraining Solution pentru a analiza eligibilitatea 

înscrierii. Dacă sunteți eligibil(ă), veți primi documentele de înscriere și veți 

stabili împreună cu expertul detaliile participării dvs. la curs.  

Se va verifica pentru întreprinderea angajatoare, apartenența CAEN-ului principal sau al CAEN-

urilor secundare autorizate la lista de CAEN-uri pentru care se finanțează cursul. 

Detalii tehnice 

Cursul este de specializare oferind absolventului toate competențele unei ocupații noi 

“Operator calculator electronic și rețele“, COR 351101 

Organizatorul cursului  este furnizorul de formare profesională EUROTRAINING SOLUTION  

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs? 

• câștigă un angajat pe care se poate baza în procesul de digitalizare al activităților. 

Având în vedere tendința de digitalizare rapidă pentru creșterea competitivității 

companiei și în relația cu instituțiile statului, avantajul este mare. 

• oferă un curs angajatului fără costuri, respectând astfel cerințele Codul Muncii 

(Titlul VI, Capitolul I, art. 194) 

• câștigă un angajat cu competențe digitale importante care poate deveni o resursă 

umană importantă atunci când aplică pentru obținerea de finanțări nerambursabile 

Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs? 

• nu mai depinzi de alții pentru a realiza acțiuni pe calculator 

• îți consolidezi poziția in cadrul companiei unde deja lucrezi 

• îți ușurezi activitățile zilnice  

• devii mai eficient si mai organizat 

• vei comunica eficient în scop profesional dar și social (poșta 

electronică/chat/forumuri) 

• cursul este de specializare. Vei învăța să lucrezi cu calculatorul pentru a îți rezolva 

sarcinile de serviciu și vei avea o ocupație nouă pe care o poți trece în CV 

(“Operator calculator electronic și rețele”).  

• vei ști să folosești Internetul in scop profesional, adică:  

• vei ști să te protejezi de viruși, malware 

• vei ști să folosești cloud-ul public 


