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DescriereDescriereDescriereDescriereaaaa    cursurilorcursurilorcursurilorcursurilor    
Cursanţilor li se pune la dispoziţie întreaga documentaţie, online, având posibilitatea de a citi 
fiecare capitol când doresc, de acasă sau din laboratorul liceului.  
 

Mod de desfăşMod de desfăşMod de desfăşMod de desfăşurareurareurareurare    
Cursanţii acestor tipuri de cursuri vor studia documentaţia teoretică online şi vor participa la 
lecţii practice şi activităţi teoretice într-un laborator al Colegiului Naţional „Gh. Şincai”. 
Pentru fiecare capitol teoretic parcurs există o întalnire săptămânală cu instructorul 
coordonator.  
 
Cursurile teoretice sunt livrate online, în varianta prezentată de Cisco Systems. La înscriere 
cursanţii Academiei primesc un cont pe portalul de studiu al cursurilor, prin care pot accesa 
documentaţia, precum şi materiale suplimentare de studiu. De asemenea, cursurile Cisco 
beneficiază de testare online, care se efectuează de pe acelaşi cont primit la înscriere. Fiecare 
curs are două tipuri de examene: examenele parţiale, care se susţin după fiecare capitol 
studiat, şi examenul final, susţinut după parcurgerea integrală a cursurilor. 
Întâlnirile sunt programate de instructorii de curs. 
Toate cursurile şi examenele sunt în limba engleză sau română. Întâlnirile de la Colegiul 
Naţional „Gh. Şincai” se ţin în limba română, de instructori acreditaţi. 
 

Cui se adreseazCui se adreseazCui se adreseazCui se adreseazăăăă    
Cursul se adresează elevilor care: 

• Doresc cunoştinţe solide în domeniul reţelelor de calculatoare;  
• Doresc un curs care să îmbine avantajele predării cu flexibilitatea alegerii din mai 

multe posibilităţi de participare la cursuri;  
• Doresc să interacţioneze des cu instructorii lor, atât la întâlnirile programate cât şi 

prin e-mail;  
• Doresc o pregătire solidă în vederea obţinerii unor certificări din domeniul reţelelor de 

calculatoare.  
 

Avantajele regimului normal de urmare a cursurAvantajele regimului normal de urmare a cursurAvantajele regimului normal de urmare a cursurAvantajele regimului normal de urmare a cursurilorilorilorilor    
• Flexibilitatea studiului părţii teoretice a cursurilor  
• Accesul la activităţi practice elaborate care fundamentează cunoştinţele teoretice  
• Interacţiunea permanentă cu instructorul de clasă în vederea clarificării nelămuririlor  

 

Cum/Unde se fac îCum/Unde se fac îCum/Unde se fac îCum/Unde se fac înscrnscrnscrnscrierileierileierileierile    
Înscrierile se fac la instructorii acreditaţi ai Colegiului Naţional „Gh. Şincai”:  

prof. info. Alina Pintescu sau prof. info. Diana Contraş. 
 

PlataPlataPlataPlata    
Contravaloarea  cursului este 300 RON/cursant (TVA inclus) pentru partea Fundamentals şi 
150 RON (TVA inclus) pentru partea Advanced  şi poate fi platită de orice cursant  integral 
sau în tranşe egale din care prima la înscriere şi celelalte la solicitarea instructorului dar cel 
târziu în ziua susţinerii examenelor  finale.  



 

Structura 
 

Cursul este împărţit în două module:  

Fundamentals (capitolele 1-10)  
şi  

Advanced (capitolele 11-16). 
 

Capitolul   1: Fundamentals: Introduction to the Personal Computer  

Capitolul   2: Fundamentals: Safe Lab Procedure and Tool Use  

Capitolul   3: Fundamentals: Computer Assembly Step by Step  

Capitolul   4: Fundamentals: Basics of Preventive Maintenance and Troubleshooting  

Capitolul   5: Fundamentals: Operating Systems  

Capitolul   6: Fundamentals: Laptops and Portable Devices  

Capitolul   7: Fundamentals: Printers and Scanners  

Capitolul   8: Fundamentals: Networks  

Capitolul   9: Fundamentals: Security  

Capitolul 10: Fundamentals: Communication Skills 

 

Capitolul 11: Advanced: Personal Computers  

Capitolul 12: Advanced: Operating Systems  

Capitolul 13: Advanced: Laptops and Portable Devices  

Capitolul 14: Advanced: Printers and Scanners  

Capitolul 15: Advanced: Networks  

Capitolul 16: Advanced: Security  

 


