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1.Ce vă propune acest ghid ? 
 
Informații care vă vor ajuta să răspundeți la următoarele întrebări …… 
 

 Vrei să-ți îmbunătățești accesul la procesul de învățare pe tot parcursul vieții? 
 Vrei să ai o perspectivă de ansamblu asupra oportunităților de învățare ? 
 Vrei să-ți planifici o „carieră de învățare” ? 
 Vrei să îmbini învățarea în școală, cu formarea la locul de muncă ? 
 Vrei să acumulezi noi și noi competențe care să-ți fie recunoscute în țară și în străinătate ?  
 Vrei să ocupi un loc de muncă în străinătate ? 

 
Dacă toate aceste întrebări îți stârnesc curiozitatea, răsfoiește …….. 

 
 
 
 

 
 

 

1.1.Ce	este	ECVET	?	
 
ECVET/SECEFP (European Credit System for Vocational Education and 
Training/Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi  Formare Profesională) 
 
Transparenţa și recunoaşterea cunoștințelor, abilităților și competențelor cetățenilor sunt 
fundamentale pentru dezvoltarea personală și profesională a acestora, precum și pentru 
competitivitatea și ocuparea forței de muncă pe piața europeană. 
 
Participarea tuturor la învățarea pe tot parcursul vieţii, precum și transferul, recunoașterea și 
acumularea rezultatelor învăţării dobândite de o persoană în contexte formale, non-formale și 
informale, trebuie promovate și îmbunătățite la nivel european. 
 
 
 Sistemul  european de credit pentru educație și formare profesională ECVET/SECEFP 

este un cadru care facilitează transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor 
învățării persoanelor care doresc să obțină o calificare. 
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ECVET/ SECEFP  

 va îmbunătăți modul în care sunt înțelese rezultatele învățării; se va pune accentul pe 
transparența acestora, mobilitatea transnațională și transferabilitatea lor între statele 
membre precum şi  în interiorul acestora,  între diferite  sectoare ale economiei;  

 
 va contribui la dezvoltarea și extinderea cooperării europene în domeniul educației și 

formării; 
 permite: 

 

 
 presupune respectarea unor principii, reguli şi convenţii, într-o manieră coerentă şi 

raţională; 
 urmăreşte să faciliteze: 

 mobilitatea cetăţenilor angajaţi în procesul de formare; 
 validarea rezultatelor învăţării pe parcursul întregii vieţi; 
 transparenţa calificărilor; 
 încrederea reciprocă şi cooperarea între furnizorii de educaţie şi formare 

profesională din Europa;  

 completează iniţiativele europene, precum: Cadrul European al Calificărilor (EQF), 
Cadrul European de Referinţă în Asigurarea Calităţii (EQARF), EUROPASS, etc; 

 se aliniază iniţiativelor luate la nivel european, precum aceea care presupune 
introducerea Cadrului European al Calificărilor (EQF), destinat să crească 
transparenţa calificărilor; 

 propune o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de 
înţeles în contextul mobilităţii sau participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii.  

 

Mobilitate 

Comparabilitate 

Compatibilitate  

Transparenţă 
ECVET/ 
SECEFP 
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1.2.	Scopurile	ECVET	 

 
 
 
 
 
 
 

 să sprijine mobilitatea   elevilor/ angajaţilor/cetăţenilor europeni, prin recunoașterea  
rezultatelor învăţării la nivel european;  

 să încurajeze şi să faciliteze învăţarea pe tot parcursul vieţii, prin flexibilizarea 
parcursurilor de obţinere a calificării. 

 să definească mai clar obiectivele învăţării; 
 să realizeze un design adecvat al programelor de formare, în colaborare cu partenerii;  
 să asigure o mai bună centrare pe elev, programe de formare cu grad crescut de 

individualizare, adaptate şi flexibile;  
 să asigure o bună comunicare privind programele de formare oferite; 
 să coopereze cu alte instituţii locale şi transnaţionale; 
 să gestioneze corect mobilitatea elevilor/angajaților. 

 să permită o descriere transparentă a calificării; 
 să selecteze programele de formare care răspund nevoilor companiei şi sectorului; 
 să înţeleagă mai bine calificările din perspectiva angajaţilor; 
 să sesizeze nevoile apărute în cadrul sectorului, referitoare la cunoştinţe,abilităţi şi 

competenţe. 
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calificare - rezultat formal al unui proces de evaluare și validare obținut în momentul în care o 
instituție competentă stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare 
unor standarde date;  

rezultate ale învăţării - ceea ce o persoană cunoaşte, înţelege și este capabilă să facă; 

unitate de rezultate ale învăţării (unitate) - o componentă a unei calificări care constă într-un 
set coerent de cunoștințe, abilități și competențe; care pot fi evaluate şi validate; 

evaluarea rezultatelor învăţării - se realizează prin metode şi procese utilizate pentru stabilirea 
măsurii în care o persoană care învaţă a dobândit cunoștințe, abilități și competențe; 

validarea rezultatelor învățării - reprezintă procesul prin care se confirmă că rezultatele 
învățării evaluate, dobândite de o persoană, corespund cerințelor specifice pentru o unitate de 
rezultate ale învățării sau o calificare; 

certificarea rezultatelor învățării - reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal 
rezultatele învățării dobândite de persoana care învață în diferite contexte, în urma unui proces 
de evaluare. Aceasta se finalizează printr-o diplomă sau un certificat; 

recunoaşterea rezultatelor învăţării - înseamnă procesul de atestare a rezultatelor învăţării 
dobândite oficial prin acordarea de unităţi sau calificări; 

credit - se obține pentru rezultatele învăţării care au fost evaluate; poate fi acumulat în vederea 
obţinerii unei calificări, sau transferat altor calificări; 

puncte de credit  ECVET - o reprezentare numerică a ponderii generale a rezultatelor învăţării 
într-o calificare şi a ponderii relative a unităţilor în raport cu calificarea; 

instituție competentă - o instituție/autoritate/organizație de la nivel național, regional, local sau 
sectorial care, în conformitate cu regulile și practicile naționale, este responsabilă de conceperea 
și acordarea calificărilor sau de recunoașterea unităților ori a altor funcții legate de SECEFP 
precum: acordarea punctelor SECEFP calificărilor și unităților, evaluarea, validarea și 
recunoașterea rezultatelor învățării;  

Memorandum of Understanding (MoU)/Memorandumul de înţelegere - constituie cadrul 
pentru cooperarea între instituţiile competente; MoU urmăreşte să stabilească relaţii de 
încredere reciprocă între parteneri; în cadrul MoU, organizaţiile partenere îşi acceptă în mod 
reciproc criteriile şi procedurile specifice pentru asigurarea calităţii, evaluare, validare şi 
pentru recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor, cu scopul transferului de credit; 

Learning Agremeent (LA)/Acordul de învăţare, pune bazele cooperării pentru perioada de 
mobilitate a cursantului; acest acord stabileşte scopul perioadei de mobilitate, rezultatele 
învăţării, cum contribuie acestea la obţinerea calificării pentru care se pregăteşte cursantul; 
acordul de învăţare stabileşte cum este evaluat elevul/angajatul, şi cum pot fi recunoscute 
rezultatele învăţării. 

1.3.	Concepte	cheie	în	ECVET		
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1.4.	Cum	poate	fi	aplicat	ECVET	?	

ECVET

ECVET pentru   
mobilitate geografică 

(pentru amănunte citiți 
Ghidul ECVET pentru 
mobilitate geografică). 

     ECVET pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii 

 
 ECVET susține flexibilitatea 

programelor şi  parcursurilor de 
obţinere a calificărilor, sporind 
oportunitățile de învățare pe tot 
parcursul vieţii. 

 
 ECVET face posibilă recunoaşterea 

mai uşoară a rezultatelor învăţării pe 
care tinerii sau adulții le-au dobândit 
în diferite contexte - fie că este vorba 
de țări, instituţii sau sisteme (de 
exemplu, de formare inițială sau 
continuă), contexte formale, non-
formale sau informale de învăţare. 
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1.5.	Care	sunt	beneficiile	ECVET	

 
 rezultatele învăţării dobândite în străinătate, pot fi luate în considerare, în scopul dobândirii 

unei calificări în ţara de origine a cursantului; 

 ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi; 

 permite o abordare comună în descrierea calificărilor, pentru a le face mai uşor de înţeles, 
în contextul mobilităţii de la un sistem de educaţie şi formare la altul, precum şi în 
descrierea procedurilor de validare a rezultatelor învăţării; 

 oferă un cadru metodologic, acorduri şi principii comune în vederea stimulării dialogului 
între furnizorii de formare; 

 oferă instrumente pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi (instituţii 
competente, furnizori etc.); 

 permite aplicabilitatea  într-o varietate de situaţii şi de contexte de învăţare; 

 asigură compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, validarea şi recunoaşterea lor; 

 facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale. 
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1.6.		Actorii	cheie	ai	ECVET	
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1.7.		Principiile	ECVET		

 

 

Proiectarea elementelor ECVET 

 
 descrierea calificării în termeni de unităţi de rezultate ale învăţării; 

 alocarea punctelor de credit  ECVET  calificărilor şi unităţilor; 

 crearea legăturii dintre unități  şi programul de formare;  

 crearea legăturii dintre evaluare/validare/recunoaștere a unităților obândite 

şi acordarea punctelor de credit  ECVET.  

Utilizarea ECVET pentru acumulare şi transfer  

 

 utilizarea practică a rezultatelor învăţării şi a creditului pentru mobilitate; 

 stabilirea acordurilor de învăţare; 

 evaluarea rezultatelor învăţării şi acordarea creditului corespunzătoare; 

 înregistrarea rezultatelor învăţării şi a punctelor de credit, în certificat/ 

atestat/foaie personală  (personal transcript); 

 validarea rezultatelor învăţării şi a creditului corespunzător; 

 acordarea punctelor de credit elevului/cursantului/angajatului; 

 recunoaşterea rezultatelor învăţării. 
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2.		Elemente	esenţiale	pentru	ECVET	
 
Seturi de principii care stau la baza ECVET:  
 

 utilizarea rezultatelor învăţării, 
 utilizarea  procedurilor convenite  de validare, de evaluare, şi de recunoaştere. 

 

2.1	De	ce	sunt	importante	rezultatele	învățării?	(RÎ/LO)	
 

Beneficiile potenţiale ale descrierii calificării prin rezultate ale învățării în educație și formare 
profesională  au fost pe larg recunoscute la nivel european.   

 
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII  
 

 furnizează un „limbaj comun” între partenerii din diferite ţări, asupra curriculum-ului 
şi a principiilor pedagogice din diferite ţări; 

 trebuie formulate concis, fără ambiguităţi; 

 trebuie formulate cu ajutorul unor verbe de acţiune; 

 se raportează la descriptorii nivelului de calificare;   

 trebuie să fie observabile şi măsurabile;  

 trebuie să încurajeze participarea activă a cursanţilor la procesul de învăţare și 
evaluare.  
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2.2.Unitatea	de	rezultate	ale	învăţării	(URÎ)	
 

 este o componentă a calificării, constând într-un set coerent de cunoştinţe, 
abilităţi şi competenţe, care pot fi evaluate, validate şi recunoscute. 

 

 prin evaluare se verifică dacă elevul/cursantul/angajatul a dobândit rezultatele 
așteptate ale învăţării.  

 

Nucleul ECVET: unităţile de  rezultate ale  învăţării 

Instituția competentă decide:  
 numărul,  
 mărimea, 
 caracteristicile unităţii. 

 
Calificare 

 
  
 

Unitate Unitate Unitate 
RÎ 1 
RÎ 2 
RÎ 3 
……. 
RÎ n 

RÎ 1 
RÎ 2 
RÎ 3 
……. 
RÎ n 

 
 

RÎ 1 
RÎ 2 
RÎ 3 
……. 
RÎ n 
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2.3.	Contextele	în	care	poate	fi	folosit	ECVET	în	
învățarea	pe	tot	parcursul	vieții	

 
 
Traiectoriile urmate în viață sunt diferite de la o persoană la alta. La fel de diferite sunt și 
nevoile privind învățarea, recunoașterea rezultatelor învățării și a calificărilor. 
 
Pot fi identificate mai multe situații de utilizare a ECVET în  învățarea pe tot parcursul vieții: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adulți care vor să-și perfecționeze calificarea sau să obțină o nouă 
calificare, fără a petrece timp îndelungat la cursuri; ei vor acumula 
succesiv rezultatele învățării specifice calificării, până la obținerea  
întregii calificări;

persoane care au deja o calificare, dar au nevoie, sau doresc să 
obțină și o altă calificare în cadrul căreia se regăsesc rezultate ale 
învățării specifice calificării pe care o dețin deja; în această situație, 
utilizând ECVET se poate transfera creditul de la calificarea 
deținută, la cea nouă, scurtându-se în acest fel timpul de formare; 

tineri care au abandonat educația și formarea și care doresc să 
revină la școală după 1-2 ani de întrerupere; și în această situație se 
poate folosi ECVET pentru a „construi” calificarea pornind de la 
unitățile de rezultate ale învățării pe care le-au acumulat în trecut, 
fără a fi nevoie să reia programul de la început; 

persoane care exercită o profesie fără a avea o calificare, dar care 
doresc să obțină o calificare pentru a progresa în carieră; ei pot 
deține un număr relevant de rezultate ale învățării obținute în 
diferite contexte non-formale și informale, care pot fi validate și 
recunoscute, iar persoana ar putea obține recunoaștere pentru 
anumite unități de rezultate ale învățării; persoana ar putea să 
dobândească restul de rezultate ale învățării, în context formal, 
pentru a obține o calificare totală. 
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Validarea învățării în context non-formal și informal permite persoanelor să primească 
recunoaștere pentru ceea ce au învățat, prin: 

 intermediul activităților profesionale,  
 activități de voluntariat, 
 activități de petrecere a  timpul liber,  
 orice altă formă de  învățare.  

 
Validarea și recunoașterea învățării în context non-formal și informal poate lua multe forme, de 
la recunoaștere unei competențe de către un angajator, până la recunoașterea parțială sau totală a 
unei calificări.  
 
Procesul de validare și recunoaștere a învățării în context non-formal și informal se bazează pe: 
 

 
 existența unui standard care descrie cunoștințele, abilitățile și 

competențele pe care trebuie să le  dovedească  o persoană;  
 

 procese  prin care toate rezultatele învățării individuale sunt identificate 
și comparate cu standardul (evaluarea și validarea). 
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Punctele de credit ECVET sunt asociate cu:  

 unităţile de rezultate ale învățării; 

 calificările. 

 
Funcțiile punctelor de credit ECVET constau în faptul că: 

 oferă o reprezentare simplă a valorii relative a unei unităţi a rezultatelor învăţării, în 
raport cu întreaga calificare;  

 ilustrează ponderea unităţii în cadrul calificării; 

 facilitează transferul rezultatelor învăţării într-o manieră concretă, oferind sistemelor 
de calificări o referinţă comună la nivel european. 

 
 
ECVET permite alocarea punctelor de credit prin intermediul unei diversități de abordări şi 
instrumente.  
 
Punctele de credit ECVET trebuie alocate pe baza unor criterii precum: 

 estimarea importanţei conţinutului fiecărei unităţi de rezultate ale învățării, definită în 
termeni de: cunoştinţe, abilităţi şi competenţe;  

 
 importanţa rezultatelor învăţării, incluse în unitatea de rezultate ale învăţării, din 

punct de vedere al pieţei muncii, pentru accesul către alte niveluri de calificare sau 
pentru integrarea socială; 

 
 complexitatea, scopul sau rolul rezultatelor învăţării în unitatea de rezultate ale 

învăţării; 
 

 efortul necesar cursantului pentru a obţine cunoştinţele, abilităţile şi competenţele 
cerute de unitatea de rezultate ale învăţării; 

 
 combinaţie a acestor criterii.  

 
 

2.4.	Punctele	de	credit	ECVET	



 15

 

2.4.1	.Cum	sunt	alocate	punctele	de	credit	ECVET?	
 
Punctele de credit ECVET sunt alocate unei calificări în întregul ei şi distribuite unităţilor de 
rezultate ale învățării. 
 

Puncte de credit 
 

Organismul abilitat alocă puncte de credit: 

 
 

 Calificării 

 
             

„x” puncte de credit 
                    

 
 Unităţilor 

 
 
 

 
Punctele de credit ale unei calificări sunt formate din suma punctelor de credit acordate fiecărei 
unităţi din acea calificare (x = a+b+c).  

 

Calificare 

Unitatea a Unitatea b Unitatea c 

„a” puncte de credit  „b” puncte de credit      „c” puncte de credit 
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3.	Așteptările	privind	punerea	în	aplicare	a	ECVET	
 
 

 
CALIFICĂRI / SISTEMUL VET 

 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

- decizii privind: 

 cooperarea europeană în domeniul 
EFP; 

 creșterea atractivității VET; 

 creșterea ratei de participare în 
VET;  

 reducerea abandonului școlar; 

 încrederea reciprocă; 

 legătură mai strânsă între 
standardele de pregătire 
profesională și curriculum.  

 îmbunătățirea și actualizarea 
nivelului și calității formării; 

 strângerea legăturilor între 
educație și formare, mediul 
economic  și învățământul 
superior; 

 relevanța calificărilor; 

 dezvoltarea în continuare a 
instrumentelor ECVET. 

 

Cum ar trebui împărțite sarcinile pentru a putea realiza aceste 
așteptări…. 

 
 

Factori de decizie privind ECVET  
 

Școlile VET și instituțiile competente 

 descrierea rezultatelor învățării  
(pe baza CNC, standardelor  
actualizate, a noilor planuri de 
învățământ); 

 sprijinirea mobilității pe termen 
lung în VET; 

 corelarea ECVET și Europass; 

 dezvoltarea de instrumente și 
materiale de promovare a 
ECVET . 

 realizarea unor acorduri de 
cooperare și Memorandum-uri de 
înțelegere; 

 definirea unităților de rezultate ale 
învățării, alocarea de puncte de 
credit, în concordanță cu 
principiile ECVET; 

 încurajarea mobilităților; 

 recunoașterea creditelor dobândite 
în străinătate (pe baza  încredererii 
reciproce). 
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4.	Resurse	utile/folosite	pentru	redactarea	acestui	
material	

 
 

 “Guidelines for describing units of learning outcomes”. For more information see: 
http://www.ecvet/info.de/_media/Guidelines_for_describing_units_of_learning_outco
mes.pdf 

 
 Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms. 

(www.cedefop.europa.eu/en/Files/4064_EN.PDF) 
 

 Using ECVET for Geographical Mobility (Part II of the ECVET Users’ Guide), May 
2011 (www.ecvet-team.eu/sites/default/files/2011-08 
 

 Get to know ECVET better, Questions and answers (Part I of the ECVET Users’ 
Guide), November 2009 (www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4900-att1-1-
ECVET_QA_Final.pdf) 
 

 Necessary conditions for ECVET implementation, 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx 
 

 Using ECVET to support Lifelong Learning, http://www.ecvet-
team.eu/en/content/ecvet-users-guide 
 

 NetECVET Toolkit, www.ecvet-toolkit.eu  
 

 RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 23. April 2008 on the establishment of the European Qualifications 
Framework for lifelong learning. (ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc44_en.htm) 
 

 European Europass website: http://europass.cedefop.europa.eu/ 
 

 Mobility partnership quality commitment placements: http://www.na-
bibb.de/uploads/leonardo_da_vinci/mobilitaet_qualitaetsverpflichtung_engl.pdf 
 

 Terminology of European Education and Training Policy (Glossary) 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx 
 

 Getting the credit your learners deserve, www.ecorys.com 
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În cadrul proiectului cu titlul ”Echipa Natională de experti ECVET”, finanțat de către Agenția 
Executivă și coordonat de către Agenția Națională  pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale, s-a înființat o echipă alcătuită din 8 experți naționali ECVET 
care au rolul de a sprijini: 

o schimbările referitoare la calificări; 

o activitățile privind eliminarea barierelor existente în recunoașterea rezultatelor 
învățării dobândite în mobilitățile geografice și profesionale; 

o factorii interesați, pentru o ințelegere mai bună a ECVET cu scopul de a 

implementa principiile ECVET în definirea calificărilor. 

Experții ECVET, ale căror date de contact sunt prezentate în continuare, vă pot oferi, la cerere, 
consultanță și sprijin în demersurile dumneavoastră de folosirea a instrumentelor ECVET.  

 Mihaela Tania Sandu - Director, Direcția Învățare pe tot parcursul Vietii si Programe, 
MEN,  adresa e-mail: tania.sandu@medu.edu.ro; 

 Gabriela Ciobanu – Director General CNDIPT, adresa e-mail: 
gabriela.ciobanu@tvet.ro; 

 Zoica Elena Vladut – Director adjunct CNDIPT, adresa e-mail: vladut@tvet.ro; 
 Dana Stroie – Coordonator Departament Programe de Formare Profesionala si 

Asigurarea Calitatii, CNDIPT, adresa e-mail: dana.stroie@tvet.ro; 
 Viorica Radulian – Expert, Autoritatea Nationala pentru calificari, adresa e-mail: 

viorica.radulian@yahoo.com; 
 Mihaela Ștefănescu - Expert CNDIPT, adresa e-mail: mihastef2004@yahoo.com; 
 Tatiana Gheorghiu - profesor discipline tehnice, adresa e-mail: 

tatiana_ghe@yahoo.com; 
 Camelia Ghețu - profesor discipline tehnice, adresa e-mail: 

cameliaghetu@yahoo.com. 

6. ACRONIME 

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System /Sistemului european de credite 
acumulabile şi transferabile 

EQF – European Qualifications Framework/Cadrul European al Calificărilor 

CNC - Cadrul Național al Calificărilor 

EQAVET - European Quality Assurance in VET/Cadrul european de referinţă pentru 
asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională 

EUROPASS – Portofoliu personal (CV, Pașaport de competențe lingvistice, Certificat 
Mobilitate, Supliment de certificat, Supliment de diploma) 

VET/EFP- Vocational education and training/Educație și formare profesională 

5. Echipa naţională de experți  ECVET 
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7. ANEXE 

 
ANEXA 1 – Memorandumul de Intelegere (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ) 

 

Memorandum of Understanding 
                Memorandum de Înţelegere 

Obiectivele Memorandumului de Înţelegere 

Memorandumul de Înţelegere constituie cadrul pentru cooperarea între instituţiile competente. Acesta 
urmăreşte sa stabilească relaţii de încredere reciprocă între parteneri. În acest Memorandum de 
Înţelegere organizaţiile partenere îşi acceptă în mod reciproc respectivele lor criterii şi proceduri pentru 
asigurarea calităţii, evaluare, validare şi pentru recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor, cu scopul 
transferului de credite. 

Există alte obective 
convenite? Vă rugăm 
bifaţi căsuţa 
corespunzătoare 

☐ Nu 

☐ Da – acestea sunt: completaţi informaţia 

 

1. Organizaţiile care  semnează Memorandum of Understanding 

Organizaţia 1 

Ţară  

Numele organizaţiei  

Adresă  

Telefon/Fax  

E-mail  

Website  

Persoană de contact Nume 
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Funcţie 

Telefon/Fax  

E-mail  

Organizaţia 2 

Ţară  

Numele organizaţiei  

Adresă  

Telefon/Fax  

E-mail  

Website  

Persoană de contact 
Nume 

Funcţie 

Telefon/Fax  

E-mail  

* adăugaţi mai multe tabele daca sunt necesare – ştergeţi pagina dacă nu este necesară 
 

2.Alte organizaţii care fac obiectul prezentului Memorandum de Înțelegere (dacă este cazul) 

Notă explicativă: 
În cazul Memorandumurilor de Înţelegere stabilite într-un context mai larg (cum ar fi acordurile stabilite de 
organizaţii la nivel local, regional sau naţional) poate fi adăugată o listă de organizaţii (furnizori de VET, 
companii, etc.) care pot opera în cadrul stabilit de Memorandumului de Înţelegere. Această listă poate fi 
inclusă ca anexă.  

*completaţi informaţia aici sau ştergeţi dacă nu este necesar 

 

Calificarea (calificările) care fac obiectul prezentului Memorandum de Înţelegere 
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Calificarea 1 

Ţară  

Titlul de calificare  

Nivelul EQF (dacă este cazul)  

NIvelul NQF (dacă este cazul)  

Unitatea (unităţile) rezultatelor 
învăţării pentru etapele de 
mobilitate (referiţi-vă la 
documentele incluse în anexă 
dacă este cazul)  

 

Documente incluse în anexă – 
vă rugăm bifaţi dacă este cazul 

☐  Europass: Suplimentul la certificatul profesional 

☐   Rezultatele învăţării asociate cu calificarea 

☐  Descrierea unităţii(lor) rezultatelor învăţării pentru mobilitate 

☐  Altele: vă rugăm specificaţi 

Calificarea 2 

Ţară  

Titlul de calificare  

Nivelul EQF (dacă este cazul)  

NIvelul NQF (dacă este cazul)  

Unitatea (unităţile) rezultatelor 
învăţării pentru etapele de 
mobilitate (referiţi-vă la 
documentele incluse în anexă 
dacă este cazul)  
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Documente incluse în anexă – 
vă rugăm bifaţi dacă este cazul 

☐  Europass: Suplimentul la certificatul profesional 

☐  Rezultatele învăţării asociate cu calificarea 

☐  Descrierea unităţii(lor) rezultatelor învăţării pentru mobilitate 

☐  Altele: vă rugăm specificaţi 
*adăugaţi mai multe tabele dacă sunt necsare sau ştergeţi pagina dacă nu este necesară  

2. Evaluare, documentare, validare şi recunoaştere 

Prin semnarea acestui Memorandum de Înţelegere confirmăm că am discutat procedurile pentru evaluare, 
documentare, validare şi recunoaştere şi că suntem de acord cu privire la modul în care acestea se 
realizează. 

3. Validitatea acestui Memorandum de Înţelegere 

Acest Memorandum de Înţelegere este valid până la: completaţi informaţia. 

4. Procesul de evaluare şi revizuire 

Funcţionarea parteneriatului va fi evaluată şi revizuită de: ZZLL/AAAA, persoana (persoanele) /organizaţia 
(organizaţiile) 

 
Semnături 

Organizaţia / ţara Organizaţia / ţara 

  

Nume, funcţie Nume, funcţie 

  

Loc, dată Loc, dată 

 

5.Informaţii suplimentare 

 

6.Anexe 
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ANEXA 2 –Acordul de învățare  (LEARNING AGREEMENT) 
 

   Learning Agreement 

       Acord de învăţare 

  Version 2013 

5. Information about the participants /Informaţii despre participanţi 

Contact details of the home organisation/ Detalii de contact ale organizaţiei de trimitere 

Name of organisation/ 
Denumirea organizaţiei 

 

Address /Adresa  

Telephone/fax /Telefon/Fax  

E-mail  

Website  

Contact person/ Persoana de 
contact 

 

Telephone/fax/ Telefon/Fax  

E-mail  

Contact details of the host organisation / Detalii de contact ale organizaţiei de primire 

Name of organisation/Denumirea 
organizaţiei 

 

Address/Adresa  

Telephone/fax/Telefon/Fax  
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E-mail  

Website  

Contact person/Persoana de 
contact 

 

Tutor/mentor/Tutore/Mentor  

Telephone/fax/Telefon/Fax  

E-mail  

Contact details of the learner /Detalii de contact ale formabilului 

Name/Nume  

Address/Adresa  

Telephone/fax/Telefon/Fax  

E-mail  

Date of birth/Data naşterii (dd/mm/yyyy)/(zz/ll/aaaa) 

Please tick/Vă rog să bifaţi  ☐ Male/Masculin 
☐ Female/Feminin 

Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable/Detalii de contact ale  părinţilor sau 
ale susţinătorului legal, dacă este cazul 

Name/Nume   

Address/Adresa  

Telephone/Telefon  
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E-mail  

If an intermediary organisation is involved, please provide contact details/Dacă este implicată o organizaţie 
intermediară, vă rugăm să furnizaţi detalii de contact 

Name of organisation/Denumirea 
organizaţiei 

 

Address/Adresa  

Telephone/fax/Telefon/Fax  

E-mail  

Website  

Contact person/Persoana de 
contact 

 

Telephone/fax/Telefon/Fax  

E-mail  

6. Duration of the learning period abroad/Durata perioadei de învăţare în afara ţării 

Start date of the training 
abroad/Data de început a 

formării în afara ţării 
(dd/mm/yyyy)/(zz/ll/aaaa) 

End date of the training abroad 
/Data de sfârşit a formării în 

afara ţării 
(dd/mm/yyyy)/(zz/ll/aaaa) 

Length of time abroad/Durata 
perioadei petrecute în afara ţării 

(number of weeks)/(număr de săptămâni) 

7. The qualification being taken by the learner - including information on the learner’s progress 
(knowledge, skills and competence  already acquired)/Calificarea pentru care se pregăteşte 
formabilul – incluzând informaţii privind progresul acestuia (cunoştinţe, abilităţi şi competenţe 
deja accumulate ) 
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Title of the qualification being 
taken by the learner (please also 

provide the title in the language 
of the partnership, if 

appropriate)/ Denumirea 
calificării pentru care se 

pregăteşte formabilul (vă rugăm 
să precizaţi calificarea şi în limba 
de comunicare a parteneriatului, 

dacă este cazul) 

 

EQF level (if appropriate)/Nivelul 
EQF (dacă este cazul) 

 

NQF level (if appropriate)/Nivelul 
CNC (dacă este cazul) 

 

Information on the learner‘s 
progress in relation to the 

learning pathway (Information to 
indicate acquired knowledge, 

skills, competence could be 
included in an annex ) 

Informaţii privind progresul 
formabilului în raport cu traseul 
de învăţare (informaţiile care să 

indice achiziţiile la nivelul 
cunoştinţelor, abilităţilor şi 

competenţelor ar putea fi incluse 
într-o anexă) 

 

Enclosures in annex - please tick 
as appropriate 

Documente incluse în anexe 
Vă rugăm să bifaţi dacă este 

cazul 
 
 

☐ Europass Certificate Supplement/ Suplimentul de certificat 
Europass 
☐ Europass CV /CV-ul Europass 
☐ Europass Mobility/ Documentul Mobilitate Europass 
☐ Europass Language Passport /Paşaportul lingvistic Europass 
☐ European Skills Passport/Paşaportul de abilităţi Europass 
☐ (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner 
Unitate/unităţi de rezultate ale învăţării deja dobândite de formabil 
☐ Other: please specify /Altele: vă rugăm să precizaţi 

8. Description of the learning outcomes to be achieved during mobility/Descrierea rezultatelor 
învăţării care trebuie dobândite pe durata mobilităţii 

Title of unit(s)/groups of learning 
outcomes/parts of units to be 

acquired/Denumirea 
unităţii/unităţilor de rezultate ale 

învăţării/părţi din unităţi care 
trebuie dobândite 

 



 27

Number of ECVET points to be 
acquired while abroad/Numărul 

de puncte de credit ECVET care 
trebuie dobândite pe durata 

mobilităţii  
 

Please specify (if appropriate)/ Vă rugăm să precizaţi (dacă este 
cazul) 

Learning outcomes to be 
achieved/ Rezultatele învăţării 

care trebuie dobândite 
 

Description of the learning 
activities (e.g. information on 

location(s) of learning, tasks to 
be completed and/or courses to 

be attended) 
Descrierea activităţilor de 

învăţare (adică informaţii privind 
locul\locurile  de învăţare, 

sarcinile care trebuie finalizate,  
şi/sau cursurile la care se va 

participa)    

 

Enclosures in annex - please tick 
as appropriate 

Documente incluse în anexe 
Vă rugăm să bifaţi dacă este 

cazul 

☐ Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the 
focus of the mobility /Descrierea unutăţii/unităţilor de rezultate ale 
învăţării pe care este centrată mobilitatea 
☐ Description of the learning activities/Descrierea activităţilor de 
învăţare 
☐ Individual’s  development plan when abroad/Planul individual de 
dezvoltare pe perioada mobilităţii 
☐ Other: please specify /Altele: vă rugăm să precizaţi 

9. Assessment and documentation/Evaluare şi documentare 

Person(s) responsible for 
assessing the learner’s 

performance 
Persoană (e) responsabilă (e) cu 

evaluarea performanţelor 
formabilului 

Name:/Nume: 

Organisation, role: /Organizaţie, funcţie 

Assessment of learning 
outcomes  

Evaluarea rezultatelor învăţării 

Date of assessment: dd/mm/yyyy/Data evaluării: zz/ll/aaa 

Method: Please specify 
Metoda: Vă rugăm să precizaţi 

How and when will the 
assessment be recorded?/Cum 

şi când se va înregistra 
evaluarea?  
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Please include 
Vă rugăm să includeţi 

☐ Detailed information about the assessment procedure (e.g. 
methods, criteria, assessment grid)/Informaţii detaliate despre 
procedura de evaluare (adică metode, criterii, matrice de 
specificaţii/barem) 
☐ Template for documenting the acquired learning outcomes (such 
as the learner’s transcript of record or Europass Mobility)/Formate 
pentru documentarea rezultatelor învăţării dobândite (de exemplu 
fişa personală sau certificatul Mobilitate Europass) 
☐ Individual’s development plan when abroad/Planul individual de 
dezvoltare pe perioada mobilităţii 
☐ Other: Please specify /Altele: Vă rugăm să precizaţi 

10. Validation and recognition 
Validare şi recunoaştere 

Person (s) responsible for 
validating the learning outcomes 
achieved abroad/ Persoană (e) 

responsabilă (e) cu validarea 
rezultatelor învăţării obţinute în 

afara ţării 

Name: Please insert/Nume: Vă rugăm să completaţi 

Organisation, role: Please specify/Organizaţie, funcţie: Vă rugăm să 
completaţi 

How will the validation process 
be carried out?/Cum se va 

realiza procesul de validare? 
Please specify/Vă rugăm să precizaţi 

Recording of validated 
achievements 

Înregistrarea achiziţiilor validate 

Date: dd/mm/yyyy/Data: zz/ll/aaa 

Method: Please specify/Metoda: Vă rugăm să precizaţi 
Person(s) responsible for 
recognising the learning 

outcomes achieved 
abroad/Persoană (e) 

responsabilă (e) cu 
recunoaşterea rezultatelor 

învăţării obţinute în afara ţării  

Name: Please insert/Nume: Vă rugăm să completaţi 

Organisation, role: Please specify/Organizaţie, funcţie: Vă rugăm să 
precizaţi 

How will the recognition be 
conducted?/ Cum se va realiza 

recunoaşterea? 
Please specify/Vă rugăm să precizaţi 

11. Signature/Semnături 

Home organisation/country 
Organizaţia de trimitere/Ţara 

Host organisation/country 
Organizaţia de primire/Ţara 

Learner 
Formabil(ă) 
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Name, role 
Nume, Funcţie 

Name, role 
Nume, Funcţie 

Name 
Nume 

   

Place, date 
Locul, Data 

Place, date 
Locul, Data 

Place, date 
Locul, Data 

   

If applicable: Intermediary organisation 
Dacă este cazul: Organizaţia intermediară 

If applicable: Parent or legal guardian 
Dacă este cazul: Părinte sau susţinător legal 

  

Name, role 
Nume , Funcţie 

Name, role 
Nume , Rol 

  

Place, date 
Locul, Data 

Place, date 
Locul, Data 

  

12. Additional information/Informaţii adiţionale 

13. Annexes/Anexe 
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ANEXA 3 –Suplimentul de certificat Europass 

 

Suplimentul Europass la  

certificatul profesional(*) 

 

                                                                                    
 

1. Titlul certificatului (RO) 

 

(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 

 

 
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 
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5. Statutul oficial al certificatului 

Denumirea şi statutul instituţiei care emite 
certificatul 
 
 

Denumirea şi statutul autorităţii naţionale/regionale 
care asigură acreditarea/recunoaşterea certificatului 
 

Nivelul certificatului (naţional sau internaţional) 
 
 

Grila de notare / Criterii de absolvire 
 

Acces la următorul nivel de educaţie/formare 
 

Acorduri internaţionale  

Baza legală 
 

 

 
 

6. Modalităţi de obţinere a certificatului recunoscute oficial 
 

Descrierea educaţiei şi formării 
profesionale primite 

Procentul din programul total  
(%) 

Durata 
(ore/săptămâni/luni/ani) 

Dobândită în şcoală/centru de formare   

Dobândită la locul de muncă   

Acreditată înaintea învăţării/studiilor   

Durata totală a educaţiei/ formării profesionale care a condus la dobândirea 
certificatului 
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Condiţii de admitere 
 
 
Informaţii suplimentare 
 
 
Mai multe informaţii (inclusiv descrierea sistemului naţional de calificări) sunt disponibile la: 
www.anc.edu.ro, www.tvet.ro 
 
 
Centrul naţional de referinţă 
www.anc.edu.ro, www.tvet.ro 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material  realizat de experții Echipei Naționale ECVET 
Desene realizate de Viorel Olteanu 
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