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- Prima Conferinţă a Proiectului “Promovăm Calitatea!” -

http://www.youtube.com/watch?v=jkDHchnXdcg

Ce este
• Un portofoliu personal de documente pe care orice persoană le
poate folosi pentru a-şi face cunoscute calificările şi competenţele
în Europa, în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii şi / sau
la programe de educaţie şi formare.
• Europass nu este un instrument de validare sau recunoaştere a
calificărilor şi competenţelor, ci oferă o platforma comună de
prezentare a acestora, care facilitează recunoaşterea,
compararea şi evaluarea lor la nivel european.
• Europass a fost înfiinţat prin Decizia nr. 2241 / 2004 / EC a Parlamentului
European şi a Consiliului UE (15 decembrie 2004).
• În România, Centrul Naţional Europass (CNE) a fost înfiinţat prin H.G. nr. 67 / 24
ianuarie 2007 privind participarea României la programele comunitare.

De ce?
• Insuficienta transparenţă şi flexibilitate în recunoaşterea
rezultatelor învăţării (în contexte formale, nonformale şi informale).
• Încurajarea mobilităţii în educaţie şi formare şi a tranziţiei către
piaţa muncii.
• Diferenţe la nivelul sistemelor naţionale de evaluare şi certificare a
competenţelor.

Ţările participante
• Statele membre UE,
• Statele EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
• Statele candidate (în funcţie de acordurile încheiate cu UE).

Portofoliul Europass
• Curriculum Vitae
• Paşaportul lingvistic
• Suplimentul la diploma de licenţă
• Suplimentul la certificatul profesional
• Documentul de mobilitate

CV-ul Europass
• Prezentarea studiilor, calificărilor şi
competenţelor, pe baza unui model standardizat
la nivel european.
• Înlocuieşte CV-ul european, lansat în 2002.
• CV-ul poate fi completat sau actualizat offline
(descărcând formularul) sau online, la
www.europass-ro.ro.
• Interfaţa online oferă instrucţiuni de completare
şi exemple.

Paşaportul lingvistic
• Paşaportul lingvistic oferă posibilitatea
descrierii detaliate a competenţelor
lingvistice, pentru facilitarea accesului la
educaţie şi formare sau pe piaţa muncii.
• Este parte a Portofoliului lingvistic european
dezvoltat de Consiliul Europei
(www.coe.int/portfolio).
• Paşaportul poate fi completat sau actualizat
offline (descărcând formularul) sau online, la
adresa www.europass-ro.ro.
• Interfaţa online oferă instrucţiuni de
completare şi exemple.

Suplimentul la diploma de licenţă /
Suplimentul la certificatul profesional
• Clarifică şi fac mai uşor de înţeles informaţiile conţinute în
documentele originale: diploma de licenţă şi certificatul
profesional.
• Nu reprezintă un substitut al documentelor originale sau un
sistem de recunoaştere sau validare oficială a cunoştinţelor sau
competenţelor.
• Suplimentele sunt eliberate de către instituţiile care au emis
documentele originale, respectiv diploma de licenţă şi certificatul
profesional.
• Documentele trebuie semnate de reprezentantul legal al
instituţiei.

Suplimentul la diplomă poate fi solicitat de un
absolvent de învăţământ superior care
posedă o diplomă de licenţă eliberată de o
universitate acreditată.

Suplimentul la certificatul profesional poate fi
solicitat de o persoană care posedă un certificat
de educaţie sau formare vocaţională.

Documentul de mobilitate
•Document standardizat care
serveşte înregistrării tuturor
perioadelor de mobilitate
transnaţională derulate în scopul
învăţării sau formării profesionale,
indiferent de vârstă, nivel
educaţional sau tip de ocupaţie.
•Documentul este completat de
două sau mai multe organizaţii
partenere, implicate în derularea
perioadei de mobilitate, conform
instrucţiunilor de pe site-ul CNE.
•Include informatii cu privire
la:beneficiar, instituţiile partenere,
perioada de mobilitate, programul
în cadrul cărora se desfăşoară
mobilitatea, competenţele
dobândite, rezultatele obţinute,
acolo unde este cazul.

Statistici la nivel european
Documente descărcate
de la lansare (2005)

Exemple de
documente
descărcate de la
lansare (2005)

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/statistics

Europass în România
• Organizarea de evenimente de informare / promovare a
Portofoliului Europass;
• Oferirea de asistenţă beneficiarilor / potenţialilor beneficiari
(persoane fizice, organizaţii şi instituţii) pentru completarea şi
emiterea documentelor Europass;
• Îmbunătăţirea permanentă a site-ului Centrului Naţional
Europass;
• Coordonarea şi sprijinirea reţelei de promotori Europass la nivel
naţional (participarea la evenimentele organizate de aceştia,
sprijin logistic şi financiar);
• Participarea la evenimente organizate de partenerii Europass
(Euroguidance, EURES, ANOFM / AJOFM, Reprezentanţa
Comisiei Europene în România etc.);
• În cazul documentului de mobilitate Europass, coordonează
procesul de eliberare, împreună cu instituţiile emitente.

În lucru la nivel europeanH
• “Experienţa” Europass (legată sau nu de o mobilitate transnaţională)
– competenţe, credite (ECVET), corelare cu cadrul calificărilor
• Utilizarea documentului de mobilitate pentru experienţe domestice –
proiect pilot în desfăşurare
• Un limbaj comun, bazat pe competenţe, care să acopere contextele
de învăţare şi / sau ocupare (ESCO)
• Secţiune de auto-evaluare a competenţelor IT (inclusă în EU2020
flagship initiative digital agenda) – până în 2012
• Secţiune de auto-evaluare a aptitudinilor
• Versiune scurtă / extinsă a CV-ului Europass
• Conectarea cu EURES

Hurmând a fi implementat şi la nivel naţional

Informaţii suplimentare
Portalul european
europass-ro.ro

europass.cedefop.europa.eu

Site-ul naţional

Vă mulţumesc!

Angelica Radu
europass@anpcdefp.ro
http://www.europass-ro.ro/
(021) 201 07 67

