
Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. are deosebita plăcere să vă informeze 

despre deschiderea programului de calificare profesională CAMERISTĂ - în data de 

24 mai 2021, curs organizat în cadrul proiectului “Calificare, Competențe, 

Competitivitate în Regiunea Sud-Est” (contract POCU/464/3/12/128144). 

Obiectivul proiectului și al programului de formare îl reprezintă îmbunătățirea 
nivelului de competențe profesionale pentru angajați, în județe din Regiunea Sud-
Est. 

Cursul de formare profesională, cu o durată de 360 de ore, se va desfășura în două 

etape, după cum urmează:  

A. ETAPA DE TEORIE - în care cursanții urmează timp de 120 de ore modulele:

1. Aplicarea NPM şi NPSI

2. Aplicarea normelor igienico-sanitare

C O M U N I C A T 



3. Comunicarea eficientă cu clienţii

4. Planificarea activităţilor proprii

5. Raportarea activităţilor proprii

6. Aranjarea camerei

7. Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune

8. Oferirea de servicii suplimentare

9. Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi

Cursanții vor fi testați periodic la partea de teorie, pe toată durata cursului, pentru 

a li se verifica nivelul de cunoștințe dobândite.  

B. STAGIU DE PRACTICĂ - pe parcursul căruia participanții vor dobândi în mediu real

de lucru o serie de abilități și comportamente specifice ocupației, pe parcursul a 240

de ore; cursanții vor beneficia pe tot parcursul derulării stagiului de pregătire de

sprijinul tutorilor de practică.

Evaluarea finală se va face pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice și practice 

generale, iar pentru obținerea certificatului de absolvire cursanții trebuie să obțină 

nota minimă 5 (cinci) la proba scrisă și nota 6 (șase) la proba practică. 

Beneficii reale pentru participanți: 

• Șansa de a cunoaște și relaționa cu oameni noi care au aceleași interese

• Șansa de a te dezvolta, sub îndrumarea unui formator, într-un mediu propice

extinderii unor noi abilități

• Dobândirea de noi competențe care vor oferi încredere în propria persoană

• Aprofundarea informațiilor atât la nivel teoretic, cât și practic

• Creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă mai bun

• Obținerea unui certificat de calificare recunoscut la nivel național și

internțional



Le dorim succes cursanților noștri si le mulțumim că ne-au ales! 

Persoane de contact: 

Nicoleta Cristiana PARASCHIV 
Expert comunicare si grup tinta 
Tel.: 0215.492.892 
E-mail: cristiana.paraschiv@cnit.ro

Luciana Dumitru 
Expert comunicare si grup tinta 
Tel.: 0721.061.302 
E-mail: luciana.dumitru@cnit.ro

Avizat, 
Ion Daniel ANTONESCU 
Coordonator proiect 


