
Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. are deosebita plăcere să vă informeze 
despre finalizarea programului de calificare profesională OSPĂTAR (CHELNER) 
VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE - grupa 1 - 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 720 de ore, s-a desfășurat în două 
etape, după cum urmează:  

A. ETAPA DE TEORIE - în care cursanții au urmat timp de 240 de ore modulele:

1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilităţii
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie
5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică
6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie
7. Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi
8. Utilizarea sistemelor de servire în restauraţie
9. Servirea în restaurație
10. Organizarea meselor speciale

Cursanții au fost 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 au dobândit în mediu real
de lucru o serie de abilități și comportamente specifice ocupației, pe parcursul a 480
de ore.

Evaluarea finală a avut loc în data de 06 mai 2021 în prezența unei comisii desemnate 
de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și a constat in susținerea unui 

C O M U N I C A T 



test scris de cunoștințe teoretice de tip grilă, iar la partea practică s-au extras bilete 
conform programei analitice. 

Toți cei 26 de cursanți au promovat examenul. 

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei fiind autorizat 
de ANC. Absolvenții vor primi certificate de calificare cu recunoaștere națională și 
internațională. 

Le dorim tuturor succes în carieră! 

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 


