
A2.2. Elaborarea portofoliului profesional al tânărului (de tip Europass și Youthpass) 

Subactivitatea presupune introducerea în școlile românești a conceptului de caracterizare a 

elevului și recunoaștere a nivelului de învățare și a competențelor dobândite în procesele 

formale și informale de educație, în domeniul în care tinerii vor să activeze în viitor. Acest 

proces urmărește autoevaluarea și recunoașterea capabilităților practice, recunoașterea socială, 

formală și politică (ce se regăsește în strategiile și politicile pentru tineri inițiate la nivel 

național).  

Serviciile au sprijinit elevii în elaborarea portofoliului profesional al tânărului (de tip 

Europass și Youthpass) ce a constat în:  

• sprijin oferit tinerilor din grupul țintă pentru realizarea CV-ului Europass, a unei 

scrisori de intenție și a altor documente care-i vor ajuta în viitoarea carieră;  

• realizarea portofoliului profesional care să-i ajute pe tineri atunci când se prezintă la 

un interviu pentru angajare; 

• organizarea de aplicații practice pentru însușirea tehnicilor de căutare a unui loc de 

muncă - o parte a elevilor își va găsi un loc de muncă după finalizarea activităților din proiect  

Intervențiile realizate de către experții Prestatorului au avut ca scop final ca fiecare elev la 

finele stagiului să aibă completat un astfel de portofoliu care-i va servi la participarea la 

viitoare interviuri de internship sau angajare. 

Europass este un portofoliu personal de documente pe care orice persoană îl poate crea și 

folosi pentru prezentarea competențelor și calificărilor sale, în vederea identificării și 

recunoașterii acestora în spațiul european și a facilitării accesului pe piaţa muncii sau al 

accesului la programe de educație și formare profesională. 

Documentele din portofoliul Europass sunt: 

a) Curriculum vitae Europass; 

b) Pașaportul lingvistic Europass; 

c) Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatului de 

competențe profesionale; 

d) Suplimentul Europass la Diplomă; 

e) Documentul de mobilitate Europass. 

a) Curriculum vitae Europass (CV-ul Europass) reprezintă unul din documentele de bază al 

cadrului comun de asigurare a transparenței competențelor și calificărilor în spațiul european, 

care permite prezentarea sistematică, cronologică şi flexibilă a calificărilor, aptitudinilor și 

competențelor unei persoane. După cum membrii GT au fost instruiți în etapa de consiliere și 

orientare în carieră, CV-ul Europass cuprinde informaţii cu privire la studii, specializări şi 

stagii de formare, experienţă profesională, limbi străine cunoscute, competenţe sociale, 

organizatorice, tehnice, artistice etc. Pot fi adăugate, de asemenea, informaţii suplimentare 

relevante care pot fi menționate în curriculum vitae sau într-o anexă a acestuia. CV-ul 

Europass se completează de către titular, în nume propriu. De regulă, CV-ul Europass este 

însoțit de documente justificative și poate fi utilizat în format fizic (tipărit) și/sau în format 

electronic. 

b) Pașaportul lingvistic Europass reprezintă atât un document comun de prezentare cât și un 

instrument de auto-evaluare a competențelor lingvistice în vederea facilitării accesului la 

educație, formare profesională sau pe piața muncii și poate fi anexat CV-ului Europass. 



Paşaportul Lingvistic Europass se completează de către titular, în nume propriu. Completarea 

Paşaportului Lingvistic Europass se face pe baza grilei comune de autoevaluare elaborată la 

nivel european. 

c) Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatului de 

competențe profesionale este un document standardizat care descrie competențele dobândite 

de titularul acestui Certificat. Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare 

profesională/Certificatul de competențe profesionale este eliberat de instituția/furnizorul de 

formare/centrul de evaluare care a eliberat certificatul de calificare sau certificatul de 

competențe profesionale. Absolvenții învățământului liceal și profesional care au dobândit 

formal, nonformal sau informal competențe profesionale și cărora li s-au recunoscut aceste 

competențe sau care au promovat examenul de certificare a calificării, în condițiile legii, 

primesc suplimentul descriptiv odată cu Certificatul de calificare profesională/Certificatul de 

competențe profesionale. Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare 

profesională/Certificatul de competențe profesionale este util celor care doresc să urmeze 

cursuri de specializare/ calificare/ recalificare sau să se angajeze, într-o instituție de 

educație/formare, respectiv la un angajator dintr-o altă țară europeană, prin corelarea 

competențelor certificate în România cu calificările din țara respectivă. Suplimentul descriptiv 

nu reprezintă un substitut al Certificatului original, competențele profesionale descrise de 

acesta nefiind recunoscute sau validate în absența Certificatului de calificare 

profesională/Certificatului de competențe profesionale. 

d) Suplimentul Europass la Diplomă este un document anexat diplomei de licenţă, diplomei 

de inginer, diplomei de urbanist, respectiv diplomei de master, care oferă o descriere 

standardizată a programului de studii urmat, a titlului şi statutului conferit de acesta, a 

rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor, a contextului instituţional şi a structurii sistemului 

naţional de educaţie. Suplimentul la Diplomă se eliberează gratuit de către universități, ca 

document însoțitor al diplomei eliberate după finalizarea unui program de studii universitare 

de licență, respectiv de master. Suplimentul nu reprezintă un substitut al diplomei originale. 

Suplimentul la Diplomă este redactat bilingv (în limba română și într-o limbă de largă 

circulație pentru a asigura transparența sistemului de formare universitară din România și 

pentru a facilita comparabilitatea titlurilor, diplomelor și certificatelor care pot fi obținute în 

învățământul superior românesc cu cele obținute în străinătate. 

e) Documentul de mobilitate Europass prezintă într-o formă standardizată activităţile 

desfăşurate şi rezultatele obţinute în timpul unei perioade de învăţare/formare organizată într-

o altă ţară europeană, pe baza unui parteneriat între o instituţie de trimitere (din ţara de 

origine) şi una sau mai multe instituţii gazdă. Instituţiile partenere stabilesc de comun acord 

obiectivele, conţinutul şi durata mobilităţii. Perioada de învățare sau formare organizată într-o 

altă țară europeană, este denumită experiență de mobilitate Europass. Experienţa de mobilitate 

Europass este monitorizată atât de instituţia de trimitere cât şi de instituţia/instituţiile gazdă.  

Pe toată durata mobilității, fiecare participant este sprijinit de un mentor. Orice persoană care 

a urmat o perioadă de studiu/formare într-o altă țară europeană poate primi Documentul de 

mobilitate Europass, indiferent de vârsta sau nivelul său de educație. Persoanele interesate de 

obținerea documentului de mobilitate Europass trebuie să se adreseze instituției de trimitere, 

cea care a inițiat organizarea mobilității, sau unei alte instituții abilitate în emiterea 

documentului de mobilitate Europass, în acord cu regulile programului în cadrul căruia se 

derulează mobilitatea. Solicitarea de eliberare a documentului de mobilitate Europass se face 

de către instituția de trimitere în numele persoanei care participă la experiența de mobilitate. 

Documentele de mobilitate Europass sunt completate și semnate de instituțiile implicate în 

organizarea mobilității (instituția de trimitere și una sau mai multe instituții gazdă) și sunt 

emise de către instituția de trimitere. 



Certificatul Youthpass este un document de recunoaştere a activităţilor de formare şi a 

competenţelor dezvoltate în cadrul Programului ”Tineret în Acţiune” (TiA). Programul 

”Tineret în Acţiune” (TiA) este un program al Uniunii Europene care vizează susţinerea 

activităţilor de învăţare nonformală pentru tineri. Certificatul Youthpass se referă exclusiv la 

activităţi de formare desfăşurate în cadrul unor proiecte TiA. Certificatul Youthpass vizează 

competențele dobândite în contexte nonformale și informale și oferă tinerilor implicați în 

proiecte le TiA posibilitatea de a prezenta ce au făcut/învățat/dobândit, în termeni de 

activități, cunoștințe, abilități, atitudini, prin participarea la proiectele respective. Certificatul 

Youthpass poate fi folosit în administrarea parcursului de formare individuală, asigurând o 

mai mare vizibilitate rezultatelor învăţării nonformale şi facilitând accesul pe piaţa muncii 

și/sau la diferite forme de învăţare permanentă. Orice tânăr care participă la un proiect TiA 

are dreptul de a solicita eliberarea unui Certificat Youthpass. Completarea Certificatelor 

Youthpass se face online, la adresa http://www.youthpass.eu şi este responsabilitatea 

organizaţiei care coordonează proiectul TiA sau, în cazul mai multor organizații partenere, a 

organizației care găzduiește activitatea de formare. Pentru a obține Certificatele Youthpass 

pentru participanți, organizațiile care coordonează proiecte TiA/organizațiile gazdă trebuie să 

parcurgă următoarele etape: 

a) Crearea unui cont pe http://www.youthpass.eu (date personale/instituționale); 

b) Introducerea detaliilor proiectului aprobat în cadrul programului TiA; 

c) Introducerea datelor beneficiarilor (participanților). 

După introducerea datelor, Certificatul Youthpass va fi generat în format pdf. Datele 

introduse pot fi șterse sau modificate numai de către titularul de cont Youthpass. Orice 

modificare a datelor va determina generarea unui nou Certificat Youthpass. Certificatele sunt 

semnate de către reprezentantul legal al organizației care coordonează proiectul TiA/ al 

organizației gazdă. 

Documentele Europass şi Youthpass se eliberează gratuit. 

Conţinutul şi formatul Suplimentului descriptiv al Certificatului de calificare profesională/ 

Certificatul de competențe profesionale și ale Suplimentului la Diplomă, sunt stabilite prin 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea conținutului și formatului actelor de studii. 

Formularele documentelor din portofoliul Europass sunt disponibile, în toate limbile statelor 

membre ale Uniunii Europene, pe site-ul Comisiei Europene 

http://europass.cedefop.europa.eu/ și pe site-ul Centrului Național Europass 

http://www.europass-ro.ro/. 

 

 

Cuantificare activităților de de consiliere și orientare în carieră și elaborare a 

portofoliului profesional al tânărului (de tip Europass și Youthpass) implementate până 

la data de 31.03.2021 

84 ședințe individuale, față în față, cu membrii GT 

3 ședințe de grup, față în față, cu membrii GT 

12 sesiuni de grup cu membrii GT prin intermediul mesajelor email via Internet 

 

 


