COMUNICAT
Centrul Național de Învățământ Turistic S.A. are deosebita plăcere să vă informeze
despre finalizarea programului de calificare profesională CAMERISTĂ - 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 SudEst.

Cursul de formare profesională, cu o durată de 360 de ore, s-a desfășurat în două
etape, după cum urmează:
A.

ETAPA DE TEORIE - în care cursanții au urmat timp de 120 de ore modulele:
¨
¨
¨
¨
¨

Aplicarea NPM şi NPSI
Aplicarea normelor igienico-sanitare
Comunicarea eficientă cu clienţii
Planificarea activităţilor proprii
Raportarea activităţilor proprii

¨
¨
¨
¨

Aranjarea camerei
Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
Oferirea de servicii suplimentare
Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi

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 240
de ore.
Evaluarea finală a avut loc în data de 30 august 2021 în prezența unei comisii
desemnate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și a constat in
susținerea unui test scris de cunoștințe teoretice de tip grilă, iar la partea practică
s-au extras bilete conform programei analitice.
Toți cei 25 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!
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