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Masterclass

Investește în viitorul tău. 
Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!

Cum să ne evaluăm nivelul de competențe 
digitale – PROFILUL DIGITAL



Pentru a evalua competențele digitale, echipa Tech Academy a dezvoltat un
instrument dedicat numit Profilul Digital. Toți cei care participă la proiectul Tech
Academy au ocazia să își poată evalua competențele digitale la începutul cursului
iar acest conținut video îi ajută să înțeleagă cum să utilizeze corect acest instrument
de autoevaluare.

La intrarea în IT Bootcamp, toți participanții vor utiliza instrumentul de testare a
nivelului de competențe digitale existent în cadrul platformei de e-learning. Acest
instrument inovator va genera profilul digital al cursantului la începerea cursurilor,
în funcție de rezultatele individuale obținute la test, de domeniul de activitate și de
interesele personale.



Studii privind competențele digitale
efectuate în Austria, Danemarca, 
Finlanda, Germania și Elveția au arătat
că oamenii tind să își supraestimeze
propiile abilități și că există decalaje
mari între auto-evaluarea (percepția
fiecăruia cu privire la propriile
competențe digitale) și evaluarea
practică a competențelor digitale. Cu 
alte cuvinte oamenii tind să presupună
că, dacă dețin un dispozitiv digital și
știu cum să folosească anumite
aplicații, atunci ei dețin deja toate
aptitudinile necesare pentru viața
personală și profesională.

Instrumentul Profilul Digital de 
autoevaluarea a competențelor digitale
măsoară 5 meta – competențe. Fiecare
dintre cele 5 competențe principale conține
2 categorii secundare iar în cadrul fiecărei
categorii sunt evaluate câte 3 competențe. 
În final, Profilu Digital apare ca un chestionar
de auto-evaluare cu 30 de întrebări unde
fiecare dintre cele 30 de competențe este
evaluată cu un punctaj de la 1 ( cel mai
scazut nivel ) până la 10 ( cel mai ridicat
nivel). Prin urmare, punctajul minim posibil
este 30 de puncte (obținut în cazul în care 
nivelul este minim la toate cele 30 de 
competențe evaluate) iar punctajul maxim 
posibil este de 300 de puncte (în cazul în
care aprecierea este maximă la toate cele
30 de competențe). 



Meta-competența “Gestionarea informațiilor și a 
datelor”

Categoria “Navigarea și accesarea informațiilor pe internet”

1. CĂUTAREA ȘI OBȚINEREA DE INFORMAȚII UTILE PE INTERNET
Descriere: înțeleg cum funcționează motoarele de căutare, cum clasifică și cum afișează rezultatele și pot identifica cele mai
potrivite cuvinte cheie ca să găsesc informații utile despre subiectul care mă interesează. 

Aplicabilitate: pentru a examina rapid un subiect complex, pentru a găsi fapte, materiale de învățare sau experți utilizând motoarele
de căutare relevante.  

2. EVALUAREA INFORMAȚIILOR

Descriere: am obiceiul de a evalua informațiile foarte critic (luând în considerare atât sursa cât și destinația și verific data la care a 
fost prima dată publicat un articol). Obișnuiesc să verific o informație din cel puțin 2-3 surse înainte de o utiliza sau de a o partaja altor
utilizatori.

Aplicabilitate: ca să idetifici știrile false, ca să folosești în activitatea zilnică doar informații adevărate, complete și actuale și ca să nu 
îti afectezi reputația distribuind știri false sau manipulatoare.

3. CĂUTARE AVANSATĂ ȘI FILTRE DE CĂUTARE

Descriere: Știu să folosesc instrumentele de căutare avansată și să folosesc filtrele precum Web, Imagini, Videoclipuri, Știri, Cărți
samd, secțiuni vizible și ușor de selectat în pagina de căutare Google. 

Aplicabilitate: ca să faci o căutare avansată și ca să stabilești filtrele de căutare pentru a găsi mai rapid rezultatele relevante.



Meta-competența „Gestionarea informațiilor 
și a datelor”

Categoria „Gestionarea informațiilor”
4. OPȚIUNI DE STOCARE

Descriere: cunosc avantajele și dezavantajele stocării datelor pe un hard disk sau un dispozitiv portabil
și înțeleg avantajele și limitările diferitelor opțiuni de stocare, inclusiv a celor în cloud precum Google 
Drive, Icloud, One Drive etc.
Aplicabilitate: ca să poți avea acces la datele tale oriunde te-ai afla și ca să poți partaja, colabora și
organiza munca în echipă mai ușor.

5. ALEGEREA STOCĂRII

Descriere: aleg cu atenție unde și cum este salvat și stocat conținutul digital.
Aplicabilitate: ca să asiguri securitatea, accesibilitatea și legalitatea atunci când conținutul este
stocat.

6. BACKUP PERIODIC PENTRU INFORMAȚIILE ȘI DATELE IMPORTANTE

Descriere: pot să fac copii de rezervă și să restaurez date pe toate dispozitive digitale relevante (și am 
obiceiul de a face acest lucru).
Aplicabilitate: ca să poți face cu ușurință back-up pentru informațiile importante și ca să salvezi date 
importante de pe telefon, computer și tabletă într-un loc sigur.



Meta-
competența
„Siguranță și
Securitate”

Categoria 
„Recunoașterea 

practicilor frauduloase 
și a legislației “

7. CADRUL LEGAL

Descriere: cunosc destul de bine cadrul legal cu privire la publicarea, comentarea
sau vânzarea online.

Aplicabilitate: ca să nu încalci legea cu privire la GDPR, marketing, răspândirea de 
zvonuri, spam, drepturi de autor, amenințări, discriminare sau fotografii private.

8. INFORMAȚII PERSONALE ȘI DATE SENSIBILE

Descriere: Știu să îmi protejez informațiile personale (precum numele, opiniile
politice sau imaginea de profil) și datele sensibile (cum ar fi de exemplu, cardurile
de credit, dosarele medicale și informațiile fiscal).

Aplicabilitate: ca să acționezi cu multă atenție în privința informațiilor personale
atunci când decizi dacă să le împărtășesti sau nu pe internet și să ai grijă la modul
în care informațiile personale, cum ar fi imaginea de profil, starea civilă, punctul
de vedere politic și religia, îți pot afecta cariera sau relațiile cu ceilalți.

9. RECUNOSC PRACTICILE FRAUDULOASE ȘI FOLOSESC PAROLE PUTERNICE

Descriere: cunosc diferite metode de identificare a fraudelor cibernetice și am 
strategii bune pentru crearea și amintirea (sau salvarea) parolelor. Obișnuiesc să
verific bine mesajele de la adrese necunoscute și tratez cu circumspecție
solicitările cu privire la date personale sau sensibile venite pe email sau telefon.

Aplicabilitate: ca să identifici rapid încercările altora de a sustrage date sensibile
de la tine, cum ar fi numele de utilizator, parola sau detaliile cardului de credit și să
nu dai curs unor astfel de acțiuni (să nu deschizi mesaje suspecte, să verifici
adresa de trimitere, să nu trimiți date personale sau sensibile decât după o 
temeinică verificare).



Meta-
competența
„Siguranță și
Securitate”

Categoria 
„Utilizare 

sănătoasă a 
tehnologiei 

(sănătate fizică 
și mentală)”

10. AFECȚIUNI CAUZATE DE TEHNOLOGIE ȘI ERGONOMIA ÎN TIMPUL LUCRULUI

Descriere: cunosc principiile unei stații de calcul ergonomice și a unei posturi
sănătoase de lucru si acord o atenție deosebită simptomelor fizice (senzații neplăcute
sau chiar dureri în diferite părți ale corpului) care pot fi legate de utilizarea tehnologiei.

Aplicabilitate: ca să folosești unele dintre posturile sănătoase, să ajustezi înălțimea
scaunului, să ai grijă la poziția piciorului și să adopți cele mai ergonomice instrumente
de lucru pentru a evița anumite dureri sau alte simptome fizice precum cefalee, 
vedere încețoșată sau durere la încheietura mâinii care pot fi semne de utilizare
excesivă a tehnologiei digitale.

11. CONSUM ȘI UTILIZARE ECHILIBRATE, FĂRĂ DEPENDENȚĂ

Descriere: sunt conștient că, în anumite cazuri, tehnologia poate da dependență și
acord o atenție deosebită menținerii unei utilizări echilibrate a tehnologiei digitale.

Aplicabilitate: ca să eviți o manieră de utilizare a tehnologiei care poate provoca stres
și privarea de somn și ca să menții controlul asupra timpului în care interacționezi cu 
tehnologia pentru muncă sau distracție.

12. RĂBDARE DIGITALĂ

Descriere: am multă răbdare când încerc să rezolv o problemă și înțeleg că nu toate
tehnologiile lucrează așa cum vreau eu și că pot apărea defecțiuni, întârzieri sau
întreruperi.

Aplicabilitate: ca să îți păstrezi calmul și să nu renunți ușor atunci când apare o 
problemă tehnică. Deasemenea pentru că frustrarea cauzată de defectiunile tehnice
să nu se manifeste în relațiile cu cei din jur și să nu directionezi furia cauzată de 
nemulțumirea față de tehnologie, asupra oamenilor.



Meta-
competența 

„Comunicare 
și 

colaborare”

Categoria 
„Gestionarea 

identitații 
digitale 

(eticheta)”

13. ALEGEREA COMUNICĂRII

Descriere: am o înțelegere aprofundată a efectelor comunicării prin diferite mijloace și a
punctelor tari și slabe ale tehnologiilor de comunicare precum telefon, e-mail, chat,
videoconferință, SMS, aplicații de project management.

Aplicabilitate: ca să alegi mereu cea mai potrivită modalitate de conectare și de 
comunicare cu familia, prietenii, echipa și colaboratorii, în funcție de scopul avut în
vedere și de caracterisiticile fiecărei tehnologii în parte.

14. CONȘTIENTIZEZ EFECTELE COMPORTAMENTULUI ONLINE ȘI ÎL GESTIONEZ CU ATENȚIE

Descriere: sunt foarte atent la modul în care activitățile online pot afecta viața, reputația
și cariera mea și a altora si am dezvoltat strategii bune pentru gestionarea
comportamentului meu online dar si al comportamentului necorespunzător al altora

Aplicabilitate: ca să îți adaptezi comportamentul online astfel încât să eviți consecințele
negative pe care critica sau complimentarea altor persoane sau organizații dintr-un 
spațiu public le pot avea asupra vietii tale sau ca să adopți o atitudine corectă cu privire la 
modul în care vei răspunde la un comentariu jignitor sau la un e-mail nepoliticos.

15. IDENTITATE DIGITALĂ

Descriere: Înțeleg bine cum alții pot să contribuie (pozitiv sau negativ) la identitatea mea
digitală. Dețin abilitatea de a folosi și de a exprima opiniile proprii sau de a contribui activ
prin creșterea vizibilității personale în mediile digitale. 

Aplicabilitate: ca să evaluezi modul în care aprecierile, feedback-ul sau numărul mare de 
vizualizări pot contribui la creșterea vizibilității identității tale digitale și ca să îți adaptezi
propria identitate digitală la obiectivele tale profesionale sau de colaborare.



Categoria 
„Utilizarea 
eficientă a 

platformelor 
digitale”

16. IMPACT DEMOCRATIC

Descriere: am o înțelegere aprofundată a modului în care social media permite diferite
forme de comunități și contribuie la democratizarea comunicării prin libertatea de
exprimare.

Aplicabilitate: ca să înțelegi avantajele și dezavantajele oferite de internet pentru
dezbateri publice, politice, culturale, sociale sau ecologice și ca să înțelegi că tu si
membrii comunităților din care faci parte puteți avea opinii asemănătoare cu privire la 
mediu și ecologie dar opinii contrare cu privire la un partid politic sau la candidații din 
campania electorală.
17. REȚELE RELEVANTE

Descriere: cunosc o gamă largă de comunități digitale, rețele și social media și știu
destul de multe despre publicurile diferite prezente pe fiecare dintre ele.

Aplicabilitate: ca să știi să faci diferența între rețelele profesionale și sociale sau de 
socializare și ca să adopți un ton al comunicării adecvat publicului prezent pe fiecare: 
LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok samd. 

18. COORDONARE DIGITALĂ

Descriere: apreciez și mă bucur de avantajele tehnologiei atunci când interactionez si
mă coordonez cu alte persoane, în special atunci când colaborăm pe diverse proiecte.

Aplicabilitate: ca să îți organizezi mai bine munca sau activitățile sociale prin
partajarea calendarelor, întâlnirilor virtuale, rezervarea întâlnirilor, schimbul de 
cunoștințe pe intranet etc.

Meta-
competența 

„Comunicare 
și 

colaborare”



Meta-competența „Creare și partajare de conținut media”

Categoria „Creare conținut”

19. ALEGEREA TIPULUI DE MATERIAL MEDIA

Descriere: sunt bun la alegerea celui mai potrivit tip de suport ( text, fotografie, video, animație etc.) pentru a
obține rezultatul droit, ca să îmi ating obiectivele sociale sau de afaceri.

Aplicabilitate: ca să îți adaptezi conținutul pe care îl postezi online la caracteristicile rețelei folosite și la tonul
comunicării usual în fiecare rețea în parte: text pentru email, vizual (foto, video) pentru Facebook și
Instagram, video pentru Youtube și Tiktok etc..

20. APLICAȚII ONLINE (DE MOBIL SAU DESKTOP)

Descriere: sunt capabil și am abilități în utilizarea aplicațiilor de mobil sau desktop pentru a crea multimedia 
relevante. 

Aplicabilitate: ca să poți crea sau edita, de exemplu, fotografii, videoclipuri, infografice, text sau audio în
programe si aplicații specializate.
21. CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL

Descriere: Îmi face plăcere să creez sau să editez conținut digital, fie că este vorba de conținut de tip text sau
de conținut vizual.

Aplicabilitate: ca să poți respecta un calendar de conținut și să poți posta cu regularitate conținut proaspăt pe 
punctele tale de prezență, în acord cu așteptările publicului tău și cu obiectivele tale sociale sau de afaceri. 



Categoria „Partajare conținut”

22. LIMBAJUL SCRIS, COMUNICAREA ȘI EVALUAREA DESTINATARULUI

Descriere: evaluez destinatarii și adaptez cu atenție comunicarea în consecință și pot comunica eficient și
precis prin limbajul scris astfel încât destinatarul să înțeleagă destul de rapid și ușor mesajul pe care îl trimit.

Aplicabilitate: ca să reușești adaptarea limbajului, a tipurilor de imagini, culori sau multimedia în funcție de 
destinatar pentru a te face înțeles și pentru un plus de persuasiune iar cei cu care comunici să perceapă
semnificația mesajului tău în mod clar și fără neînțelegeri.

23. PARTICIPARE ACTIVĂ

Descriere: Îmi place să exprim gânduri și opinii prin intermediul rețelelor sociale relevante și să fiu activ în
comunități din mediul online.

Aplicabilitate: ca să îți aduci o contributie activă și benefică la dezvoltarea comunităților prin comentarii la 
articole din ziare, prin publicarea constantă pe un blog, prin împărtășirea și postarea pe rețelele sociale sau
prin participarea activă la o rețea profesională

24. TONUL COMUNICĂRII

Descriere; Întotdeauna iau în considere cu atenție care este cel mai potrivit ton al comunicării atunci când
comunic cu ceilalți.

Aplicabilitate: ca să exprimi o opinie sau un sentiment utilizând cel mai potrivit ton atunci când publici un text 
pe o retea: serios pe LinkedIn, amuzant pe Tiktok etc. 

Meta-competența „Creare și partajare de conținut
media”



Meta-competența „Utilizarea eficientă a serviciilor pe 
internet”

Categoria „Gestionarea activității de zi cu zi (achiziții, plăți, rezervări, educație)”

25. SECURITATEA DATELOR ȘI SIGURANȚA

Descriere: mă simt în siguranță când fac cumpărături online, folosind plățile online sau folosind servicii publice
care necesită date private pentru că pot cripta, proteja, securiza (prin parolă sau în alt mod ) accesul la date atunci
când sunt trimise sau stocate.

Aplicabilitate: ca să utilizezi în siguranță deplină, de exemplu, detaliile cardului de credit sau codul numeric 
personal, folosind verificarea în doi pași sau protecția prin parolă pe documente și folosind o conexiune criptată
atunci când acestea sunt trimise.
26. COMPORTAMENTUL INADECVAT ȘI CEL ILEGAL

Descriere: pot diferenția cu ușurință comportamentul inadecvat de cel ilegal și pot evita sau preveni ca anumite
comportamente inadecvate să se transforme în comportamente ilegale.

Aplicabilitate: ca să îți dai seama cu destul de multă ușurință și rapiditate când intimidarea, hărțuirea, agresiunea
și răspândirea zvonurilor și secretelor trec de la a fi enervante, la a fi ilegale.
27. UTILIZARE TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN INTERES PERSONAL

Descriere: cunosc cele mai relevante opțiuni digitale pentru activitatea mea personală și înțeleg cum să le utilizez
pentru a-mi îmbunătăți viața, pentru a economisi timp și bani sau a evita anumite riscuri.

Aplicabilitate: ca să poți face online activități cum ar fi: modificări de adresă, să poți solicita un card de sănătate, o 
programare la dentist, să plătesti o factură prin intermediul serviciilor bancare online, să participi la un curs, să
obtii o consultație de specialitate, să urmărești filme sau evenimente sportive etc.



Categoria „Dezvoltarea personală (educație, petrecerea timpului liber)”

28. SUPORT TEHNOLOGIC / TEHNOLOGIA CA SUPORT (→ învățare)

Descriere: Înțeleg bine când tehnologia poate susține un proces de muncă, de învățare, de colaborare și când nu
poate.

Aplicabilitate: ca să poți economisi timp și bani alegând corect momentul în care un curs fizic poate fi înlocuit cu 
e-learning și când o întâlnire poate fi înlocuită cu o videoconferință sau când anumite plăți se pot face online.

29. INSTALARE DE HARWARE SAU SOFTWARE ȘI SETĂRI 

Descriere: pot instala și actualiza toate aplicațiile relevante sau pot edita cu ușurință setările avansate pe 
dispozitive digitale, serviciile online și pe aplicații.

Aplicabilitate:  ca să faci actualizari ale antivirusului, ale sistemului de operare, instalarea unui browser nou sau
a unei aplicații pe mobil sau desktop sau ca să modifici setările de confidențialitate, să ajustezi dimensiunea
fontului browserului, să schimbi parolele WiFi sau luminozitatea unui ecran.

30. TERMENI ȘI CONDIȚII

Descriere: Obișnuiesc să mă familiarizez cu termenii și condițiile de utilizare a diferitelor servicii digitale.

Aplicabilitate: ca să îți formezi oboișnuința de a verifica întotdeauna regulile care trebuie acceptate pentru a 
utiliza un serviciu online, oricare ar fi acesta.

Meta-competența „Utilizarea eficientă a serviciilor pe 
internet”



Un punctaj mai mic de 180 este
corespunzător unor competențe
digitale de baza, în timp ce punctajul
cuprins între 181 și 240 indică un nivel
intermediar al competențelor digitale
iar punctajul mai mare de 240 
desemnează prezența competențelor
digitale avansate. 

Prin urmare, pe parcursul acestui curs, noi vom aborda competența 
digitală ca pe abilitatea de a combina cunoștințele, abilitățile și 
atitudinile adecvate contextului pentru a rezolva probleme și pentru a 
găsi soluțiile optime la situații de viață sau de afaceri. 



Masterclass

Investește în viitorul tău. 
Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!


