Condiții de acces: minim 8 clase
Tip certificat
obținut:
competențe
profesionale
recunoscut atât în
țară cât și în țările
semnatare ale
Convenției de la
Haga.

Autorizat: A.N.C.
Autoritatea Națională pentru
Calificări
Durata: între 3 și 30 de zile

Se adresează:
PERSOANELOR CARE AU EXPERIENȚĂ
(cunosc meseria), ÎNSĂ NU DEȚIN UN
CERTIFICAT de calificare / absolvire și doresc
să fie evaluate în vederea recunoașterii
competenţelor profesionale.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA EVALUARE:
•copie C.I.
•copie certificat de naştere
•copie certificat de casătorie (în cazul doamnelor care şi-au
schimbat numele în urma casătoriei)
•dovada studiilor
•CV (din care să rezulte experiența în domeniu)
•Alte documente solicitate de Centru, în urma consilierii

CONTACT:
Sfântu Gheorghe,
str. Nicolae Iorga,
nr. 18/A, CV
Email:
office@althera.ro
Tel. 0742.033.972
Site:
www.althera.ro

Descrierea calificării:
1: Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
2: Aplicarea normelor de protecţia mediului
3: Organizarea activităţii proprii
4: Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
5: Întocmirea documentelor specifice
6: Preluarea animalelor pentru sacrificare
7: Pregătirea animalelor pentru sacrificare
8: Suprimarea vieţii animalelor - prelucrarea iniţială
9: Prelucrarea finală a carcaselor de carne
10: Ambalarea şi etichetarea cărnii şi subproduselor de abator
11: Transportul şi depozitarea cărnii şi subproduselor de abator
12: Valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală

Tipul certificatului obținut și recunoașterea acestuia:
În urma încheierii procesului de evaluare a competenţelor profesionale, candidatul obţine un
CERTIFICAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE, care:
 este un document oficial și are regimul actelor de studii
 este emis de către un Centru autorizat de evaluare a competenţelor profesionale şi
este recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în
baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
 poarta antetul A.N.C.(Autoritatea Națională pentru Calificări) şi are menţionate pe
verso unităţile de competenţă certificate de fiecare deţinător
tradus și apostilat este recunoscut internațional, în țările semnatare ale Convenției de
la Haga
 are valoarea certificatului de calificare / absolvire, în baza Ordinului Nr. 4543/468
ART.33 (2) și(3)

Înscrierea candidatului și programarea evaluării:
Pentru înscrierea la programul de evaluare, este necesar să:
Transmiteți documentele solicitate împreună cu fișa de înscriere (pe email:
office@althera.ro) sau să le depuneți la Secretariatul Centrului de Evaluare, urmând
sa fiți contactat telefonic pentru confirmarea inscrierii și programarea evaluării.
După confirmare, vi se va desemna un evaluator de competente profesionale certificat
ANC, care vă va înduma și asista pe parcursul tuturor etapelor procesului de evaluare.

Etapele procesului de evaluare:
1. Înscrierea candidatului la programul de evaluare/acceptarea cererii
2. Desemnarea evaluatorului de competențe profesionale
3. Consilierea candidatului și programarea evaluării
4. Autoevaluarea (asistat de un evaluator de competențe profesionale certificat ANC)
5. Planificarea si organizarea procesului de evaluare (în funcţie de rezultatul
autoevaluării stabiliți, de comun acord cu evaluatorul, programul de desfăşurare a
procesului de evaluare)
6. Culegerea dovezilor de competență (aplicarea metodelor de evaluare)
7. Analizarea dovezilor și luarea deciziei privind competenta candidatului
8. Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării
9. Eliberarea certificatului de competente profesionale

Metode și instrumente de evaluare ce pot fi utilizate:
 Test scris de tip grilă
 Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau
simulare
 Raport din partea altor persoane

Avantaje:
Certificatele de competențe profesionale:
 pot fi obţinute într-un termen foarte scurt: este necesară prezenţa
dumneavoastră în centrul de evaluare pe durata câtorva zile
 măresc șansele de angajare si posibilitățile de dezvoltare a carierei

 Care este diferenţa dintre evaluarea competențelor profesionale și cursurile
de calificare?
Certificatele obţinute atât în urma unui curs de calificare sau a unui curs de iniţiere /
perfecţionare şi cele de competenţe profesionale sunt echivalente.
Diferenţă esenţială este ca prin procesul de evaluare şi certificare competenţele sunt
demonstrate / certificate, în timp ce, prin formarea profesională acestea sunt
formate. Formarea profesională se adresează persoanelor care vor să înveţe o
meserie, în timp ce evaluarea competenţelor se adresează acelor persoane care au
deja experienţa în muncă şi urmăresc, obţinerea unui certificat care să le ateste
competenţele profesionale.
 Pot obţine certificatul de competenţe profesionale fără a urma un curs de

calificare, iniţiere sau perfecţionare?
DA. Pentru a obţine certificatul de competenţe profesionale este nevoie doar de
cunoaşterea meseriei pentru care se doreşte certificarea.
 Pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale este nevoie să fi lucrat
sau să lucrez în domeniu?
Este suficientă cunoaşterea meseriei pentru care se doreşte evaluarea şi certificarea
competenţelor profesionale. Nu este neapărat necesar să se lucreze în domeniu la
momentul evaluării, dar este necesară experienţă anterioară în domeniul respectiv.
 Ce se întâmplă dacă mă înscriu la o evaluare şi nu promovez una dintre probe?
În condiţiile în care un candidat nu promovează un instrument de evaluare aplicat în
cadrul procesului, acesta are voie să participe la o alta proba, prin aplicarea unui
instrument asemănător ca structură, conţinut şi nivel de dificultate.
 Sunt recunoscute certificatele la orice angajator sau doar la cel unde eram angajat
în momentul evaluării? Certificatele sunt recunoscute şi au valabilitate la orice
angajator de pe teritoriul României sau al statelor membre UE.
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