Suplimentul Europass la certificatul
profesional(*)
1. Titlul certificatului

ROMANIA

(RO)

Certificat de calificare profesională pentru TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Cod NC 3162.3.1
(1)

În limba de origine

2. Titlul tradus al certificatului
(1)

(1)

Dacă este cazul. Această traducere nu are valoare juridică.

3. Profilul aptitudinilor şi competenţelor
Abilităţi 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
- tranziţia de la şcoală la locul de muncă
- rezolvarea de probleme
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
- coordonarea proceselor tehnologice în industria alimentară
- marketing în industria alimentară
- proiectarea şi planificarea proceselor tehnologice 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
- tehnologii specifice de prelucrare a legumelor şi fructelor
- tehnologii specifice de obţinere a produselor de morărit şi panificaţie

4. Categoriile de ocupaţii accesibile titularului certificatului

(1)

(*)

(1)

Dacă este cazul

Notă explicativă
Acest document este conceput in vederea furnizării informaţiilor suplimentare referitoare la un anumit certificat şi nu are valoare juridică.
Formatul se bazează pe următoarele acte: Rezoluţia Consiliului European 93/C49/01 din data de 3 decembrie 1992 privind asigurarea
transparentei calificărilor, Rezoluţia Consiliului European 96/C 224/04 din data de 15 Iulie 1996 privind asigurarea transparenţei certificatelor
de formare profesională şi Recomandarea 2001/613/EC adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul European în data de 10 Iulie 2001
privind mobilitatea studenţilor, persoanelor înscrise în programe de formare, voluntarilor, profesorilor şi formatorilor, în cadrul Comunităţii
Europene.
Mai multe informaţii disponibile la: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunităţile Europene 2002

5. Statutul oficial al certificatului
Denumirea şi statutul instituţiei care emite certificatul

Denumirea şi statutul autorităţii naţionale/regionale
care asigură acreditarea/recunoaşterea certificatului
Comisia de Autorizare a Municipiului Bucureşti
Structură teritorială autonomă în coordonarea Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Nivelul certificatului (naţional sau internaţional)
Certificat de nivelul 3 de calificare (naţional)

Grila de notare / Criterii de absolvire

Note de la 1 la 10 (1 – nota minimă); pentru
absolvire: minimum media 5, minimum nota 6 la
proba practică la examenul de absolvire

ISCED 4

Acorduri internaţionale
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării
actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie
1961
Directiva 1999/42/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 iunie 1999 de instituire a unui mecanism
de recunoaştere a calificărilor pentru activităţile
profesionale reglementate de directivele privind măsuri de
liberalizare şi tranzitorii şi de suplimentare a sistemului
general de recunoaştere a diplomelor

Acces la următorul nivel de educaţie/formare
Acces la nivelul patru, pe baza diplomei de bacalaureat

Baza legală
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi actele subsecvente
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat
documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau
cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul nr. 51/2007 ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării –
pregătire şi experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii
români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene

6. Modalităţi de obţinere a certificatului recunoscute oficial
Formarea profesională a fost realizată în sistem autorizat, pe baza standardului de pregătire profesională
TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Pregătirea practică s-a desfăşurat în întreprinderi de profil.
Durata
(ore/săptămâni/luni/ani)

Dobândită în şcoală/centru de formare

Procentul din programul total
(%)
30%

Dobândită la locul de muncă

70%

756 ore

Descrierea educaţiei şi formării
profesionale primite

Învăţare anterioară recunoscută
(competenţe dobândite în context nonformal şi informal)
Durata totală a educaţiei/ formării profesionale care a condus la dobândirea
certificatului
Condiţii de admitere
Absolvirea nivelului secundar superior (liceul).
Informaţii suplimentare

Mai multe informaţii (inclusiv descrierea sistemului naţional de calificări) sunt disponibile la:
www.cnfpa.ro, www.tvet.ro, www.edu.ro

Centrul naţional de referinţă
www.cnfpa.ro, www.tvet.ro

324 ore

1080 ore

