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Suplimentul la certificatul profesional oferă informații suplimentare despre certificat și nu are statut juridic în sine. Formatul acestuia se bazează pe 
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1. Titlul certificatului 1 

 

Exemplu: Certificat de calificare profesională pentru - Tehnician în industria alimentară Cod 
NC 3162.3 

2. Titlul tradus al certificatului 2 

   

Exemplu: Certificate of professional qualification - Food industry technician - Code 3162.3 

3. Profilul aptitudinilor şi competenţelor 

 

Enumeraţi aptitudinile şi competenţele dobândite de titularul certificatului. Această listă trebuie să înceapă astfel: 

„Titularul  certificatului poate să” şi trebuie să includă o listă de aproximativ 5 până la 15 elemente utilizând verbe 

de acţiune, care să descrie competenţele dobândite. Exemplu: 

Titularul certificatului poate să 

Competențe cheie:  

- comunicare şi numeraţie 

- utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei  

- comunicarea în limba străină 

- asigurarea calităţii 

- dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei  

- igiena şi securitatea muncii  

- lucrul în echipă 

Unităţi de competenţe tehnice generale:  

- controlul proceselor biochimice din industria alimentară 

- conducerea calităţii în industria alimentară 

- aplicarea măsurilor de igienă şi protecţia mediului în industria alimentară 

- documente de evidenţă primară 

- coordonare a proceselor tehnologice în industria alimentară 

- marketing în industria alimentară 

Unităţi de competenţe tehnice specializate:  

- tehnologii specifice în industria alimentară extractivă 

- tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă 

- tehnologii specifice a produselor de origine animală 

4. Categoriile de ocupaţii accesibile titularului certificatului 3 

 

Exemplu:  

- instalarea, repararea și întreținerea utilajelor și echipamentelor 

- efectuarea de întreținere preventivă la utilaje și echipamente 

- testarea și depanarea utilajelor și echipamentelor 
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5.  Statutul oficial al certificatului 

 

Denumirea și statutul instituţiei care emite certificatul  Denumirea și statutul autorității naționale / regionale 
care asigură acreditarea / recunoaşterea certificatului 

Exemplu: Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" 

www.edmondnicolau.ro 

Exemplu: Autoritatea Națională pentru Calificări 

http://site.anc.edu.ro 

Nivelul certificatului (naţional sau european) 1  Grila de notare / Criterii de absolvire 

Exemplu: 

Nivelul 3 al Cadrului național al calificărilor 

Nivelul 4 al Cadrului european al calificărilor 

 

Exemplu: 

Note de la 1 la 10 (1: nota minimă); pentru absolvire: 

minimum media 5, minimum nota 6 la proba practică la 

examenul de absolvire 

Acces la următorul nivel de educaţie / formare 1 Acorduri internaţionale 1 

Exemplu: 

Acces la nivelul patru, pe baza diplomei de 

bacalaureat 

Exemplu: 

Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei 

supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 

Haga la 5 octombrie1961 

Baza legală 

Exemplu:  

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi actele subsecvente. 

6. Modalităţi de obţinere a certificatului recunoscute oficial 

 

A se înlocui cu descrierea modului de obținere a certificatului (staqiu de ucenicie, în școală/centru de formare sau 

la agentul economic, acreditarea / recunoașterea învățării anterioare) și / sau a se completa tabelul de mai jos.  

Descrierea educaţiei şi formării 
profesionale primite 

Procentul din programul total  

(%) 

Durata 

(ore/săptămâni/luni/ani) 

Dobândită în şcoală / centru de 

formare 

30 % 324 ore 

Dobândită la agentul economic 70 % 756 ore 

Acreditarea / recunoașterea învățării 

anterioare 

%  

Durata totală a educaţiei / formării profesionale care a condus la dobândirea 
certificatului 

1080 ore 

 
 

7.  Informaţii suplimentare 

 

Condiţii de admitere 1 

Exemplu: Absolvirea nivelului secundar superior (liceul) 

Mai multe informaţii (inclusiv descrierea sistemului naţional de calificări) 

Exemplu: www.tvet.ro, www.edu.ro 

Centru Naţional Europass 

europass.anc.edu.ro 
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