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1. Angajareain sectorul HORECA

Sectorul hotelier și de catering (HORECA) are un curs de dezvoltare foarte dinamic.
Cercetările de piață arată că, condițiile industriei hoteliere din Europa sunt din ce în ce
mai bune. Cererea tot mai mare de servicii de ospitalitate este tendința dominantă. În
dezvoltarea dinamică a acestei industrii, există tendințe evidente în ceea ce privește
schimbările demografice, creșterea gradului de conștientizare și educație, sănătate și
informare.
Turismul a devenit o parte integrantă a vieții sociale. Piaţa Serviciilor de catering este în
continuă creștere. Oamenii se mută mai des şi se odihnesc mai mult, și, prin urmare,
așteaptă un serviciu gastronomic îmbunătățit. Ocuparea forței de muncă în acest sector
este relativ ușor de realizat pe piața europeană a muncii. Furnizarea de servicii de
ospitalitate, combinată cu o tehnologie avansată și cunoștințe în domeniu, permite
rambursarea mai rapidă a cheltuielilor,şi, prin urmare, creşterearentabilităţii industriei de
ospitabilitate. Pentru a funcţiona efectiv într-o piaţă globalizată, competitivă, trebuie să fii
un expert bun, familiarizat cu limbile străine, cunoscând industria și tendințele moderne,
dar şi ospitalitatea tradițională. Hotelul secolului XXI este nu numai construcţia în sine,
dar, mai ales, personalul hoteliercompetent, calificat, atent și gata să servească și să
satisfacă nevoile oaspeţilor.
Formarea de competențe în acest sector este tributară învățământului profesional, care
include cunoștințe și competențe de specialitate în domeniu. Sistemele de formare
profesională flexibilă, bazate pe o abordare ce are ca fundament rezultatele învățării,
sunt preferate de mulți potențiali angajați și angajatori care tind să prețuiascătimpul și
cunoștințele. Formarea profesională și oportunitățile de calificare sau recalificare ar trebui
să fie în concordanță cu nevoile de inovare de pe piața muncii. Scopul formării
profesionale moderne și continue este să crească șansele de angajare și să răspundă
în mare la provocările sociale. Atât tinerii și adulții pot avea oportunități de carieră
atractive, astfelîncât o astfel de abordare tinde să minimizeze riscul de excludere de pe
piața muncii.
2. Nevoile și beneficiile implementării unui cadru de calificări pentru cele două
profesii (Manager Hotel și Manager Restaurant)
Descrierea de calificari propusă a fost elaborată în cadrul proiectului RESPONS, care are
ca grup ţintă întreprinderile mici din industria hotelieră și gastronomică. Proiectul a fost
dezvoltat ca răspuns la nevoile clienţilor din sectorul turism și la cererea în creștere
pentru calitate, atractivitate și diversitate a serviciilor turistice. Obiectivul principal al
proiectului este de a stimula competitivitatea managerilor / proprietarilor de hoteluri
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mici și restaurante, și de a îmbunătăți adaptarea lor la standardele europene, pentru a
actualiza competențele specifice, bazate pe rezultatele învățării și pentru a ajuta la
transparența și comparabilitatea calificărilor.
În cadrul proiectului a fost realizat un sondaj în rândul proprietarilor de hoteluri și
restaurante mici și mijlocii din ţările partenere, pentru a evalua situația din acest sector.
Au fost identificate (conform Cadrului European al Calificărilor) cunoștințe, abilități și
competențe pe care managerii de hoteluri și restaurante mici ar trebui să le aibă, sau au
tendinţa de a le avea.
Ca urmare a studiului, s-a dezvoltat un sistem de cunoștințe, abilități și competențe de
dorit în rândul managerilor din turism, sectorul hoteluri si restaurante. Conform analizei,
este evident ca proprietarii și managerii efectuaza diferite sarcini în planificarea
profesională, gestionarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea activităților în hotel
sau restaurant.
Calificările dezvoltate sunt direcționate către managerii actuali și potențiai ai hotelurilor si
restaurantelor mici si urmează să fie aplicate în procesul formal de formare a acestora.
Cadrul de calificare conține atât aspecte tradiționale ale furnizării de servicii hoteliere și
catering, precum și o abordare inovatoare pentru a satisface nevoile diverse şi rapid
modificabile ale turiștilor și călătorilor. Au fost incluse probleme interdisciplinare de
promovare a produselor turistice, metode moderne de promovare a vânzărilor, prin
utilizarea tehnologiei computerului și internetului, precum și probleme de drept, finanţe,
management și comunicare interpersonală.
Punerea în aplicare a cadrului de calificări pentru managerii de hoteluri și restaurante
mici va sprijini entitățile care operează în domeniul educației formale și formării
profesionale, pentru a în măsură să compare profilul și conținutul cursurilor și să asigure
calitatea acestora.
3. ECVET1 şi EQAVET2
S-a recunoscut pe scară largă că educația și formarea sunt esențiale pentru dezvoltarea
și succesul societățiiși economiei actuale, bazate pe cunoaștere. Strategia UE pune
accentul pe cooperarea lucrativă a țărilor implicate și capacitatea lor de a-şi împartăşi
reciproc cunoştinţele dobândite. "Sprijinirea tuturor cetățenilor pentru a fi mai bine
calificaţieste esențială pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE,
precum și pentru echitate și incluziune socială. Criza economică accentuează şi mai mult
aceste provocări pe termen lung. Bugetele publice și private sunt supuse unei presiuni
puternice, locurile de muncă existente dispar, iar altele noi necesită adesea alte
competențe de nivel superior. Prin urmare, sistemele de educație și formare ar trebui să

1
2

Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională
Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educaţie şi Formare Profesională
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devină mult mai deschise și mai relevante pentru nevoile cetățenilor, precum și pentru
celeale pieței forței de muncă și ale societăţii în general "(ET 2020).
A fost dezvoltată o serie de instrumente europene, cum ar fi Cadrul European al
Calificărilor (CEC), Europass, sistemele de transfer de credit europene (ECTS și
ECVET), clasificarea multilingvă a Abilitaţilor/Competențelor europene, a Calificărilor și
Ocupațiilor (ESCO) și cadrele de asigurare a calității, acestea fiind puse în aplicare
pentru a sprijini mobilitatea studenților și a lucrătorilor. Aceste instrumente îmbunătățesc
transparența, făcând calificările comparabile între țări (EQF) și punctele de credit
transferabile (ECTS). Aceste instrumente nu au fost dezvoltate izolat unul faţă de celălalt,
ele fiind într-o strânsă conexiune, în cazul în care diferite instrumente și servicii - inclusiv
transparența și recunoașterea calificărilor, validarea învățării non-formale și informale și
de orientare pe tot parcursul vieții - sunt oferite în mod coordonat, pentru a contribui la o
mobilitate europeană reală, în care caz, cunoștințele, abilitățile și competențeleunei
persoanepot fi clar înțelese și rapid recunoscute.
Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) a fost
dezvoltat pentru a permite oamenilor să se bazeze pe ceea ce au învăţat în trecut, atunci
când s-a dorit obținerea unei calificari. Autoritățile competente pot decide să utilizeze
sistemul ECVET pentru a oferi oamenilor oportunități de obținere a recunoașterii pentru
rezultatele învăţării dobăndite în străinătate, dar şi pentru rezultatele învățării dobândite
prin învățare într-o altă instituție sau sistem în aceeași țară, sau cele dobândite prin
experiență.
În contextul restructurării economice, în cazul în care un anumit sector este în declin şi
concediază personalul, în timp ce altele au dificultăți în recrutarea de personal calificat,
este nevoie de o forță de muncă flexibilă. Este de aşteptat ca oamenii să aibă aptitudini,
dar şi oportunități de a continua învățarea și dezvoltarea de noi cunoștințe, abilități și
competențe. Având în vedere presiunile demografice din Europa, există o nevoie
puternică pentru îmbunătățirea ratei de angajare și asigurarea că acest capital uman și
social european este folosit optim.
Implementarea ECVET în sistemul european de calificare este conceput pentru a
recunoaște calificările profesionale ale angajaților din țările europene în care operează
sistemul. Aplicarea rezultatelor ECVET în sporirea motivației sociale pentru a ridica,
extinde și îmbunătăți abilitățile lor profesionale pe tot parcursul vieții active, în scopul de
a deveni mai competitive pe piața europeană a muncii. Angajatul ar trebui să adune
credite ECVET pentru toată perioada vieţii cât a fost implicat în procesul muncii, pentru a
deveni mai adaptabil pe piața forței de muncă. Acest proces ar trebui să funcţioneze în
fiecare etapă de pregătire profesională: învățarea formală, non-formală și informală.
Punctele rezultate pot construi portofoliul profesional al unui lucrător și al unui angajat,
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caracterizând compatibilitatea calificărilor profesionale ale acestuia pentru un anumit
sector.
Elementul central al specificațiilor tehnice ECVET este utilizarea rezultatelor învățării.
Rezultatele învățării descriu ceea ce o persoană știe și este capabilă să facă și, prin
urmare, ele sunt neutre la modalitatea, contextul si durata in care indivizii si-au dezvoltat
cunoștințele, aptitudinile și competențele.Acestea fac posibilă recunoasterea învățarii, în
vederea obținerii unei calificări, indiferent unde a avut loc procesul de învățare și căt a
durat.
Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educaţie şi Formare
Profesionalăoferă un sistem la nivel european pentru a ajuta părțile interesate să
dezvolte, monitorizeze, evalueze și îmbunătățească eficacitatea practicilor de furnizare a
Educaţiei şi Formării(VET) și a Managementului Calității. Acesta poate fi aplicat atât la
nivel de sistem și furnizor VET și, prin urmare, poate fi folosit pentru a evalua eficiența
VET. Este adaptabil la diferitele sisteme naționale și poate fi utilizat în conformitate cu
legislația și practicile naționale.
Cadrul vine în completarea lucrărilor privind aspectele de Asigurare a Calității conform
Cadrului European al Calificărilor (EQF) și a Sistemului European de Credite pentru VET
(ECVET). Cadrul include necesitatea de a monitoriza regulat (implicând mecanisme de
evaluare interne și externe) și raportarea cu privire la progresele înregistrate, utilizând
unele criterii comune de calitate și indicative pentru susținerea regimului de monitorizare
și raportare, subliniind importanța unor indicatori comuni pentru susținerea evaluării,
monitorizării și asigurăriicalităţii sistemelor și furnizorilor VET.
EQAVET este o comunitate de practică care reuneşte Statele Membre, Partenerii Sociali
și Comisia Europeană,în scopul promovării colaborării europene pentru dezvoltarea și
îmbunătățirea Asigurării Calității în VET, prin utilizarea Cadrului European de Referință
pentru Asigurarea Calității.
Diversele instrumente confirmă rolul esențial pe care sistemele de educație și formare
profesională pot și trebuie să-l joace în abordarea deficitului de competențe, în special
pentru sectoarele cu potențial de creștere, cum ar fi HORECA, sau cele in curs de
transformare majoră care necesită o forță de muncă mai calificată. Utilizarea
instrumentelor europene existente pentru calificări (EQF), credite (ECVET) și asigurarea
calității (EQAVET) sprijină și facilitează mobilitatea unei forțe de muncă calificate.
Europa va relua creșterea economică printr-o productivitate crescută, precum și
furnizarea de lucrători cu înaltă calificare, esențială pentru realizarea acestui lucrufiind
reforma sistemelor de educație și formare profesională.
7
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci - Multilateral
projects for Development of innovation. The content of this document reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4. Cadrul European al Calificarilor (CEC)
Scopul Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind
stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții a
fost "crearea unui cadru de referință comun, destinat să servească drept instrument de
comparare a calificărilor, atât în învățământul general, cat și profesional ".
Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții a fost dezvoltat
pentru a permite compararea cu ușurință a calificărilor obținute în diferite țări europene.
Este un cadru de referință european comun, care conecteaza sistemele naționale de
calificări ale anumitor țări.
Cadrul European al Calificărilor permite conectarea diferitelor sisteme naționale și cadre
de calificări bazate pe opt niveluri de referință. Opt puncte de referință sunt descrise prin
rezultate ale învățării.
În Cadrul European al Calificărilor rezultatele învățării indică ceea ce un elev cunoaște,
înțelege și este capabil să facă după finalizarea procesului de învățare. Prin urmare, în
Cadrului European al Calificărilor efectele învățarii sunt deosebit de importante.
Rezultatele învățării sunt prezentate în trei categorii:




Cunoştinţe;
Abilităţi;
Competenţe.

Principiile care stau la baza Cadrului European al Calificărilor sunt unanim recunoscute
de către țările din Comunitate.
Beneficiile implementării CEC:


Calificările sunt mai ușor de citit și mai ușor de înțeles în diferite țări și sisteme din
Europa;



Este promovată mobilitatea cetățenilor între țări;



Este facilitată învățarea pe tot parcursul vieții;



Este permisăo comparație a rezultatelor învățării în diferite țări europene, pentru a
facilita cooperarea între țări și instituții;



Punctul comun de referință european leagă diferite sisteme naționale de calificări și,
astfel, facilitează o mai bună comunicare între ele;
8
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Este creată o rețea independenta de calificari, cu elemente ce interacţioneaza intr-un
mod armonios si care se susţin reciproc;



Comparabil, se realizeaza si transferul de calificări între țări, sisteme și instituţii;



Este îmbunătățit accesul la învățare pe tot parcursul vieții și scopul participării în
acest proces;



Este facilitată validarea învățării non-formale și informale;



Este încurajată transparența calificărilor acordate în afara sistemelor naționale.

5. Concluzii
Obiectivul proiectului este de a crea și livra un cadru comun de referință pentru sistemele
de calificări, care acoperă educația și formarea profesională și, de asemenea, să fie
capabil de a găzdui calificările dobândite prin validarea invaţării non-formale și informale
pentru doua profesii de largă circulație - Director de hotel mic și de manager de
restaurant mic. Un astfel de cadru comun trebuiesa faciliteze transparența și
comparabilitatea calificărilor,sa îmbunătățeasca încrederea reciprocă între părțile
interesate de calificare și ar putea servi, de asemenea, ca punct de referință pentru
organizațiile din sectorul de formare.
CEC-urile se bazează pe sistemul tradițional (formal) de educație din țările partenere și
relaţionează cu sisteme naționale de calificare din diferite țări , sub referinţa europeana
comuna - opt niveluri de referință , bazându-se în mod special pe nivelul 5.
CEC-urile dezvoltate ale managerilor de hoteluri și restaurante mici, în termeni de
cunoștințe, abilități și competențe sunt bazate pe rezultatele învățării, respectiv afirmarea
a ceea ce studentul învață, cunoaște, înțelege și este capabil să facă după terminarea
procesului de învățare. Cunoștințele, abilitățile și competențele prevăzute pentru a oferi
link-uri la nivelurile următoare ar putea fi extinse și actualizate.
Aceste CEC-uri trebuie să servească drept un instrument de referință pentru a compara
nivelurile de calificare ale sistemelor naționale de calificări și să promoveze validarea
învățării non-formale și informale într-o societate bazată pe cunoaștere, precum și
continuarea integrării pieței europene a muncii, respectând în același timp marea
diversitate a sistemelor naționale de educație.
Acestea vor contribui la (auto) perfecționarea profesională și personală a managerilor de
hoteluri și restaurante mici.
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În cele din urmă, CEC-urile dezvoltate în cadrul Sectorului Alianţa Abilităţilor din proiectul
RESPONSE, are scopul de a contribui la obiective mai largi de învățare pe tot parcursul
vieții și de a crește nivelul învățării și mobilităţii forței de muncă, angajarea și integrarea
socială a forței de muncă.
CEC este punctul de plecare pentru crearea unui nou profil profesional al managerului de
un hotel / restaurantmic, dar nimeni nu trebuie să uite că, calificările sunt o experiență de
viață care evoluează în funcție de nevoile și așteptările industriei și noile provocări cu
care se confruntă industria versus piețe competitive. Din acest motiv, calificările
profesionale de înaltă calitate sunt cele conduse de industria în sine, astfel încât
principiile relevanței și experienței practice vor fi respectate în toate etapele procesului de
învățare.
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6. CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR PENTRU PROFESIA: MANAGER DERESTAURANT MIC
Spaţiul de Învăţare A. PRINCIPIILE DE BAZA ALE ECONOMIEI
Unitatea1A: Managementul de restaurant
Rezultatul învăţării 1.1: Planificarea, organizarea si controlul activităţii de marketing hotelier
Cunostinţe
Abilităţi
- Cunoaste instrumente și metode de marketing;
- Cunoaşte toate caracteristicile produselor şi serviciilor
în restaurante;
- Cunoaşte piaţa de servicii alimentare și cea a
serviciilor intermediare pentru turism și călătorii;
identifică agenţii și reprezentanții mediului de afaceri;
- Cunoaşte si reprezintă gama de produse,reprezentănd
potenţiala ofertaa unuirestaurant;
- Cunoaşte strategiile comerciale care se aplică
mediului concurențial direct.

- Analizeaza și anticipează oportunități, pericole și
riscuri într-un context dat ;
- Identifică nevoile , așteptările și cerințeleclienților,
precum și preferințele acestora;
- Identifică punctele forte și punctele slabe ale unei
structuri;
- Identifică și comunică viziunea companiei. Concepe ,
transmite și promoveazăimaginea corporativă ;
- Alege o identitate pentru compania sa și elaborează o
imagine consistentă și coerentă de comunicare ( în
interiorul și în exteriorul restaurantului ) : denumire
comercială , mobilier , identitate vizuală, website-ul ,
elementele de comunicare internăși externă ;
- Colectează date despre (localizarea concurenților din
piață , produse si preţuri) și estimează strategia localului
său în comparație cu cea a colegilor să;
- Implementează o activitate de promovare, în funcție
de strategia stabilită și controlează îndeplinirea
acesteia ;
- Concepe modul de vânzare a meniurilor pentru
personalul de serviciu , se asigură că a fost înțeles în

Competenţe
- Analizează factorii care determină aprovizionarea
turistică și cererea la nivel regional, național și
internațional;
- Cerceteazăși estimează activitatea concurenților din
piaţă;
- Studiază comportamentul consumatorilor și identifică
factorii care influențează procesul de luare a
deciziilor de către client. Este capabil să efectueze o
analiză de segment a clientelei;
- Estimeaza cererea cu ajutorul metodelor statistice;
- Posedă și implementeaza tehnicile care vizează o
politică strategică în ceea ce privește produsele și
rata de variabilitate (zilnică, sezonieră, ciclică);
- Estimează eficiența și profitabilitatea strategiilor în
funcție de rezultatele înregistrate;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare, cu scopul
de a comunica și administra;
- Folosește cu buna ştiinţătoate funcțiile și
caracteristicile instrumentareale web 2 (citire,
interpretare, comunicare);
- Estimează coeficienţii și tipurile de servicii oferite de
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mod corect și / sau efectuează ajustările necesare. .

LO 1.2: Organizarea si realizarea publicităţii şi a relaţiilor publice
Cunostinţe
- Cunoaşte diverşi vectori de publicitate: caracteristici,
complementarităţi, trăsături comune, scopuri
asociate;
- Cunoaşte legile care guvernează piaţa ;
- Cunoaşte Legea Protecţiei Consumatorului;
- Cunoaşte caracteristicile unei reclame şi ale unei
comunicărietice care respectă consumatorul;
- Identifică si defineşte in mod evident rolul
administratorilor, al partenerilor institu tionali si al
actorilor implicaţi în turism si industria de restaurant.

către concurență;
- Supraveghează respectarea legilor și a
regulamentelor;
- Îşi asumă intreaga responsabilitate pentru deciziile
luate, precum și consecințele acestora.

Abilităţi

Competenţe

- Intr-un context dat,alege cea mai potrivită si eficientă
reclamă;
- Pune în aplicare o comunicare coerentă de
publicitate în raport cu resursele financiare și umane
ale unităţii de restaurant;
- Emite o specificație exactă pentru dezvoltarea
website-ului companiei și / sau pentru administrarea
comunicării Web2;
- Implementează un plan de publicitate prietenos
pentru mediu;
- Implementează activitatea de promovare, prin
desemnarea personalului care asigură activitatea de
follow-up;
- Menţine o activitate de prospectare regulată și
eficientă;
- Participă la expoziții și târguri și pregătește mesajele
publicitare;
- Promovează și reprezintă compania proprie in faţa
partenerilor instituționali și administrațiilor publice;
- Verifică periodic profitabilitatea și eficiența acțiunilor
implementate
- Oferă specificații exacte pentru crearea unuiwebsite
și / sau pentru administrarea unei retele de

- Este capabil să identifice și să asocieze media
publicitară (materiale, conținut) pentru situații
antreprenoriale generice;
- Este capabil să estimeze resursele umane și
materiale necesare pentru implementarea diferitelor
tipuri de acțiuni de promovare;
- Este capabil să anticipeze costurile pentru fiecare
strategie profesională care i s-a propus ;
- Specifică condițiile de participare la expoziții și
evenimente de promovare;
- Estimează eficiența și profitabilitatea strategiilor pe
baza rezultatelor înregistrate pe o clientela țintă;
- Este capabil să comunice și să interacționeze, atât
oral și în scris, în două limbi străine, inclusiv limba
engleză;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare (site-ul de
actualizare), cu scopul de comunicare și de
administrare.
- Recurge la publicitate pentru a impulsiona vânzările.
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comunicare Web 2.

LO 1.3: Organizarea, gestionarea si controlul resurselor umane
Cunostinţe
- Cunoaste tehnicile de bază privind gestionarea
personalului;
- Cunoaste tehnicile de organizare și desfășurare a
întâlnirilor;
- Cunoaste tehnicile de intervievare și de
recrutare;
- Stapâneşte instrumentele și metodele folosite pentru
a creşte motivarea personalului și a echipei;
- Cunoaşte tehnicile de rezolvare a conflictelor;
- Știe regulamentul de lucru care se aplică la recrutare
(termene fixe și contracte temporare, contracte de
ucenicie), instruire, organismele de reprezentare a
personalului, încetarea contractelor de muncă, etc .;
- Identifică resursele informative necesare pentru
respectarea legislației muncii;
- Cunoaşte contractul colectiv de muncă pentru
hoteluri, cafenele și restaurante ;
- Cunoaşte programele privind ocuparea forței de
muncă la nivel național şi regional, politicile de stat și
subvențiile acordate pentru recrutare: integrarea
minorităților etnice, șomeri și persoane cudizabilitati pe
termen lung (obligații șigranturi).

Abilităţi

Competenţe

- Recrutări: Identifică profiluri de locuri de muncă,
conduce interviuri pentru ocuparealocurilor de
muncă;
- Stabilește o politică interna privind avansarea în
carieră: publică posturile vacante și locurile de muncă
ce urmeaza a fi create, gestionează paşii in carieră;
- Întocmeşte regulile de procedură și asigură distribuția
și punerea lor în aplicare;
- Organizează si distribuie activitatile în cadrul echipei,
datorită cunoștințelor sale despre competențele
fiecărui lucrător;
- Anticipează situațiile de conflict; le rezolvă în modul
cel mai eficient, dacă nu a fost în măsură să le
prevină, prin metode adecvate (interviuri, întâlniri de
definire a domeniului);
- Intocmeşte, semneaza sau supraveghează
contractele de muncă;
- Identifică nevoile personalului în materie de formare
și organizează cursuri de formare la locul de munca;
- Promovează formarea profesională continuă (planul
de instruire al companiei și dreptul individual la
formare), și îl folosește ca parte a politicii de
avansare in carieră la locul de muncă;
- Evaluează performanța echipei, atât individual, cât și
colectiv;
- Împuternicește fiecare lucrător cu responsabilități,
subliniind si conexiunile funcționale;

- Evaluează nevoile personalului si calificările
corespunzătoare necesare;
- Creeaza un mediu de lucru motivant care
promovează spiritul de echipa al co-lucrătorilor si
angajamentul faţă de obiectivele companiei;
- Alege stilul sau de gestionare si este capabil sa-l
adapteze la situații si contexte diferite;
- Deleagă responsabilităţişi este capabil să
implementeze programul de urmărire a sarcinilor si a
acţiunilor speciale;
- Impune o politică salarială echitabilă, în conformitate
cu legile si reglementările pieţei;
- Controlează si verifică punerea in aplicare a
măsurilor sociale de reglementare:condițiile de
muncă,sănătate si siguranţă, dreptulla grevă,
concediu, program de lucru, etc;
- Asigură relaţii bune cu reprezentanţii personalului (
climat social pozitiv);
- Implementează tehnici de rezolvare a conflictelor;
- Pune in aplicare tehnici de intervievare, organizare
de iIntalniri si recrutare;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare
(instrumente de lucru comune), cu scopul de
comunicare şi de administrare;
- Gestionează abilitățile co-lucrătorilor si optimizează
calificările acestora. Îşi instruieste co-lucrătorii cand
este necesar si stabilește un plan de formare extern.
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- Emite fluturași de plată ;
- Face declarațiile sociale și ține evidența lor
actualizata, informeaza și negociază cu partenerii
instituționali;
- Asigură respectarea consecventă a aspectelor
sociale (schimbări în fixarea remunerației, condiții de
muncă, contracte colective de muncă, etc);
- Stabilește programarea concediilor și a schimburilor
de tură;
- Gestionează integral bugetul pentru resurse umane.
-

LO 1.4: Planificarea, managementul şi controlul financiar, bugetar si contabilitatea hotelului
Cunostinţe
Abilităţi
- Stapâneşte tehnicile de calcul;
- Cunoaşte managementul fiscal si metodele de
previziune si control;
- Cunoaşte legislaţia fiscală si documentele financiare
adecvate;
- Cunoaşte metodele de calculare a costurilor;
- Cunoaşte termenii de plată si modul de întocmire a
facturilor;
- Controlează operaţiunile administrative referitoare la
managementul financiar-contabil;
- Cunoaşte matematicile financiare şi statistice,
aplicate in managementul de afaceri;
- Cunoaşte sistemele financiare si contabile.
.

- Analizează rezultatele, rentabilitatea si discrepanţele
între rezultatele actuale si cele previzionate;
- Întocmeste situaţii financiare: inventare, impozit pe
venit, facturare, disponibil de lichiditati, costuri de
personal, etc;
- Întocmeşte declaraţiile obligatorii legate de taxe si
impozite (TVA, etc.);
- Întocmeşte bugetul de venituri si cheltuieli;
- Pastrează si actualizează un registru obligatoriu
privind activităţile contabile;
- Folosește soft-ul de management hotelier pentru
buget, si orice alt instrument informatic de
monitorizare a activității (controlul de gestiune), prin
intermediul unui sistem informatic financiar.

LO 1.5: Comunicarea eficientă cu oaspeţii, partenerii si furnizorii
Cunostinţe

Abilităţi

Competenţe
- Interpreteaza rezultatele si îşiadaptează în
consecinţă strategia(comercială, financiară);
- Estimeazănevoile de investiții și financiare, în
parteneriat cu instituțiile financiare;
- Alege și pune în aplicare metodele de calcul al
costurilor, pentru a satisface nevoile de afaceri și de
economisire a energiei necesare;
- Pregătește o procedură de monitorizare bugetară
(indicatori, coeficienţi, costuri energetice, etc);
- Asigură un plan de lichidităţi;
- Oferă o organizare administrativă eficientă, care
permiteunfollow-up calitativ și cantitativ al activităților,
un management eficient de documentare și al fluxului
de informații.

Competenţe
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- Identifică și definește în mod clar rolul administrațiilor,
partenerilor instituționali și actorilor din industria
turismului;
- Cunoaşte si reprezintă gama de produse , potenţială
ofertăpentru restaurant;
- Cunoaşte strategiile de vânzări care se aplică
mediului concurențial direct;
- Cântărește avantajele, cerințele și constrângerile
componentelorunui "mediu etic sidurabil", implicate în
relaţiile cu oaspeţii , partenerii și furnizorii săi;
- Cunoaşte si reprezintă diferite tehnici de comunicare
și negociere;
- Cunoaşte cultura, tradiţiile si obiceiurile oaspeţilor
străini;
- Cunoaşte cultura și tradițiile orașlui în care este
localizat restaurantul.

- Stabileşte o cale de comunicare regulată cu oaspeții,
după plecarea lor de la restaurant;
- Planifică și inițiază comunicarea cu oaspeţii prin
intermediul web 2, sau prin orice alt mijloc adecvat;
- Identifică nevoile oaspeţilor și dorește să-și
organizeze condițiile de primire a oaspeţilor și
meniuri mai convenabile;
- Oferă oaspeților informații suficiente și necesare
pentru a-I sprijini în opţiunile lor;
- Construiește o politică de parteneriat: identifica
potențiali parteneri din industria turismului, cu care
pune în aplicare un schimb de servicii;
- Construiește o rețea de comunicare (de referinţă
eco), dezvoltă acțiuni comune;
- Creează legături cu instituții culturale și publice,
caută referințe, relee de acțiuni culturale locale, prin
oferirea de produse tematice (pachete, etc);
- Selectează providerii și furnizorii de servicii care iau
în considerare criteriile de dezvoltare durabilă;
- Negociază în mod eficient și corect cu furnizorii sau
prestatorii de servicii.

- Gestionează situații neașteptate și își asumă
responsabilități;
- Ia decizii după ce a luat în considerare toate soluțiile;
- Este capabil sa negocieze cu furnizorii si prestatorii
de servicii;
- Este capabil să înțeleagă componentele
interculturale legate de schimburile cu oaspeții și /
sau partenerii străini;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare (site-ul de
actualizare), cu scopul de comunicare și
administrare;
- Folosește, cu buna ştiinţă, toate funcționalitățile și
caracteristicile instrumentelor de Web 2 (citire,
interpretare, comunicare);
- Gestionează in mod corespunzător timpul de
comunicare cu oaspeții, partenerii și furnizorii;
- Evaluează "potentialul de parteneriat" cu diferiți
actori instituționali, culturali, profesionali din industria
turismului;
- Este capabil să comunice și să interacționeze atât
oral și în scris în două limbi străine, inclusiv limba
engleză.

LO 1.6: Comunicarea eficientă cu personalul
Cunostinţe

Abilităţi

Competenţe

- Controleaza indicii de productivitate ai restaurantului,
de la stadiul de achiziţie a produselor; activitatea de
bucatarie, până la produsele procesate si servite;
- Cunoaşte tehnici de conducere a echipei: tehnici de
rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor;

- Transmite personalului cultura companiei, necesara
pentru motivarea acestuia, în scopul de a îndeplini
sarcinile încredințate;
- Creează un mediu de lucru motivant care facilitează
team building între angajații săi și implicarea lor în

- Este capabil de a implementa procedurile pentru
întâlnirile de conducere a echipei (reuniuni periodice
ale personalului, interviuri anuale, lansarea de acțiuni
pentru evaluarea aptitudinilor şi rezultatelor);
- Identifică cu precizie toate legăturile funcționale,
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tehnici și instrumente de management a
competențelor individuale și colective; tehnici de
efectuare a interviului individual; tehnici de conducere
a întâlnirii cu personalul și pentru gestionarea
conflictelor;
- Stăpâneşte tehnicile de management al conflictelor;
- Știe principii, proceduri și instrumente de abordare
calitativă aplicabile in activitatea hoteliera

-

-

obiectivele companiei;
Organizează și implementează procedurile de
coordonare a echipei și atribuirea de instrucţiuni ;
Se asigură că personalul său disemineaza oaspetilor,
cu eficienţă şi claritate, toate informaţiile relevante cu
privire la serviciile parţiale, sau integrale oferite de
restaurant;
Se asigură ca personalul de serviciu acordă cele mai
bune sfaturi clienţilor;
Planifică întâlniri regulate privind reglementarea,
debriefing, și schimbul de informații;
Organizează instruiri si transmiterea de sarcini la
schimbarurile de tura, cu scopul de a asigura
serviciile de catering oaspeţilor

necesare pentru coordonarea și îndeplinirea
sarcinilor;
- Comunică instrucțiunile și așteptările în mod eficient,
simplu și inteligibil;
- Utilizează eficient tehnicile de comunicare la locul
său de muncă (tehnici și tehnologii necesare pentru
punerea în aplicare a unei lucrări în colaborare);
- Este capabil să pună în aplicare o procedură de
control al calităţii.
.

Sector de Învăţare B. Igiena, sanătate si dezvoltare sustenabilă
Unitatea 2В: Asigurarea Sănătaţii şi a Securităţii in Muncă
LO 2.1: Crearea si controlul condiţiilor pentru sanatate si securitate în munca
Cunostinţe
Abilităţi
-

-

Cunoaşte regulile si legislaţia relationaăa cu
activitatea si condiţiile de sănătate și securitate in
munca, ca și conditiile de siguranţă acordate
clienţilor;
Cunoaşte diferite accidente de muncă și boli
profesionale;
Cunoaşte măsurile de reglementare referitoare la

-

-

Conduce o analiză a riscurilor profesionale pentru o anumită situație și sugerează acțiuni preventive sau
corective (acțiuni de instruire, asigurarea sediului,
integritatea și securitatea materialelor; proceduri și reguli);
Stabileşte condițiile optime pentru o buna
indeplinire a sarcinilor si pentru a asigura maximum

Competenţe
Informează despre diferite acțiuni legate de
sănătate / siguranță pentru fiecare activitate :
exercițiile de incendiu;
Anticipează riscurilelegate de siguranță și sănătate
la locul de muncă, avand în mod deosebit
standardele de sănătate și de siguranță respectate
de către angajații săi;
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-

prevenirea accidentelor de muncă și bolilor
profesionale;
Cunoaşte măsurile de reglementare și acțiunile
preventive legate de defecțiuni electrice și
mecanice, riscul de cădere, etc.;
Cunoaşte mijloacele de prevenire și control.

-

.

de confort, securitate, un stres minim și siguranța la
locul de muncă;
Asigură buna întreținere a sistemelor de avertizare,
detectoare de fum, și semnalizarea de urgență;
Controlează și se asigură că dispozițiile luate
pentru siguranța oaspeților și siguranța bunurilor
sale sunt respectate de către fiecare departament
al hotelului; informează cu privire la evenimentele
de securitate și oferă informații cu privire la
conditiile de securitate in exteriorul hotelului, cu
discreţie şi la solicitarea oaspetelui.

LO 2.2: Stabilirea şi gestionarea cerinţelor de igienă într-un restaurant
Cunostinţe
Abilităţi
-

-

Cunoaște legile și reglementările referitoare la
obligațiile sanitare într-un restaurant;
Cunoaşte regulile de igienă și procedura pentru
curățarea spațiilor, echipamentelor, pardoselilor si
materialelor textile (curăţenie, decontaminare și
dezinfectare)într- un restaurant ,în conformitate cu
reglementările în vigoare;
Cunoaşte măsurile generale de reglementare
pentru controlul parazitologic, măsurile tehnice
care trebuie respectate într-un restaurant;
Cunoaşte microbiologia alimentelor și
parazitologie;
Cunoaşte toxicologie și măsurile de reglementare:
procedură de aprobare pentru produsele
autorizate;
Cunoaşte programele de control pentru deratizare,

-

-

Implementeaza soluţii pentru a preveni sau limita
orice risc de origine microbiană (instruirea
personalului, proiectarea sau modernizarea
spațiilor, alegerea materialelor, selecție bunuri,
etc);
Propune un plan de acțiune de urmat în caz de
toxiinfecţii sau intoxicaţii;
Întocmeste protocoale, definește și pune în
aplicare procedurile, garantează că acestea sunt
urmate;
Controlează starea de sănătate a personalului,
măsurile de igienă personală, precum și riscul de
transmitere.
Implementeaza solutii tehnice pentru a preveni
contaminarea alimentelor la locul de muncă;
Identifică organismul sau serviciul competent

-

Utilizează resursele disponibile pentru a rezolva
situații de urgență (medic, pompieri, contacte
spital);
Asigură buna cunoaștere a regulilor și utilizarea
exactă și sigură a echipamentelor;
Identifică principalele surse de risc și de poluare a
mediului de lucru și angajează acțiunile respective
pentru eliminarea acestora.

Competenţe
-Controalează și verificăimplementarea realizării
protocoalelor. Asigură integrarea lor în activitățile
operaționale ale angajaților;
- Justifică alegerea produselor si a materialelor folosite;
- Determină frecvența de efectuare a curăţeniei;
- Stabilește criteriile de control și de auto-control;
- Îşi asumă pedeplin responsabilitatea pentru controlul
condițiilor de depozitare șisanitare în restaurant.

17
This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

dezinsecție și de control al dăunătorilor

pentru a asigura calitatea sanitară.

Unitatea 3В: Protecţia mediului si dezvoltarea sustenabilă
LO 3.1: Gestionarea deşeurilor
Cunostinţe
- Menţine un nivel adecvat de informații cu privire la
ecologie, protecția mediului și dezvoltarea durabilă;
- Cunoaşte reglementările specifice pentru deșeuri
periculoase, sau deșeuri care necesită un tratament
specific;
- Cunoaşte diferitele categorii de deșeuri și modalitățile
de separare a acestora.

LO 3.2: Aplicarea eficienţei energetice
Cunostinţe
- Are cunoştinţe cu privire la consumul de energie;
- Este familiarizat cu economisirea energiei, metodele
și principiile de eficiență, surse de energie alternativa și
verde

Abilităţi

Competenţe

- Cercetează modalitățile de implementare a recuperării
deșeurilor (reciclare, reprocesare);
- Organizează sortareaselectivă a deșeurilor ;
- Centralizează furnizorii acreditați care pot stoca (dacă
depozitarea, conform condițiilor de reglementare, nu
este posibilă în incintă), transporta și procesa deșeurile;
- Ține evidența documentației de gestionare a
deșeurilor (documente și registre de urmărire a
deșeurilor periculoase);
- Se interesează de destinația și urmărirea deșeurilor
prelucrate;
- Calculează costul de procesare pentru a-l integra în
cotaţii și facturi;
- Întreprinde măsuri în conformitate cu principiile
dezvoltării durabile.

- Transmite personalului instructiuni cu privire la
sortarea selectivă a deșeurilor, într-un mod eficient,
simplu și inteligibil ;
- Controleaza și verifică instrucțiunile de follow-up;
- Își asumă răspunderea pentru deciziile luate și
consecințele implicite.

Abilităţi
- Implică oaspeții și personalul în abordarea
economisirii de energie;
- Pune în aplicare o utilizare rezonabilă și o gestionare
controlată a materiilor prime, consumabilelor (produse
de curățare, ambalare), fluide și energii.

Competenţe
- Include indicatori economici, legati de energie, în
bugetul companiei;
- Creează și impune standarde interne pentru economii
de energie și o mai bună eficiență energetică în vederea
reducerii costurilor de producție.
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LO 3.3: Aplicarea principiilor marketing-ului verde si dezvoltării sustenabile
Cunostinţe
Abilităţi
-Cunoaşte principiile de bază și tendințele de marketing
verde;
- Cunoaşte criteriile și practicile de mediu legate de
dezvoltarea durabilă;
- Cunoaşte indicatorii oficiali de calitate și abrevieri (bio
...), mărcile și certificările;
- Cunoaşte principiile de marketing conexe.

- Întocmește un plan de dezvoltare durabilă, în
parteneriat cu personalul său;
- Garantează adoptarea procedurii de dezvoltare
durabilă de către tot personalul (creșterea gradului de
conștientizare, comunicare, formare profesională) și
promovează bunele practici;
- Conform master-plan-ului, pentru dezvoltare
sustenabilă şi protecţia mediului, aplică măsuri
concrete:efectuarea comunicării administrative
fărăutilizarea suportului de hârtie, utilizarea de
echipamente cu consum redus de energie și dispozitive
alimentate de surse regenerabile de energie, etc .;
- În general, respectă principiile de marketing verde și
dezvoltarea durabilă;

Competenţe
- Ia in considerare standardele de mediu pentru
selectarea furnizorilor și prestatorilor de servicii:
respectarea sezonabilităţii produselor, externalizarea la
nivel local, luarea in calcul a deficitului de resurse;
- Își asumă întreaga responsabilitate pentru deciziile
luate, precum și consecințele acestora.

Sectorul de Învaţare C. Organizarea activităţii în restaurant
Unitatea4 C:Întreţinerea si repararea instalaţiilor şi echipamentelor
LO 4.1: Analiza nevoilor pentru întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
Cunostinţe
Abilităţi
- Cunoaşte cerințele și specificațiile pentru fiecare
categorie de restaurant;
- Cunoaşte tehnicile de comunicare internă,
instrucțiunile intra și inter-departamentale și
transmiterea de informații;
- Cunoaşte planificarea activității departamentelor, în

- Estimeaza și anticipează nevoile de echipamente și
materiale noi, în conformitate cu planul de achiziții
echipamente și bugetul disponibil și se preocupă sa
pună în aplicare o politică de dezvoltare ecologică si
sustenabilă ;
- Identifică nevoile de reparații pentru echipamente;

Competenţe
- Asigură urmărirea noilor metode tehnologice, care îi
permite să fie la curent cu materialele și echipamentele
noi care apar pe piață;
- Alege cele mai potrivite materiale ca funcționalitate,
siguranță, fiabilitate, consum de energie și
productivitate;
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funcție de productivitatea restaurantului;
- Cunoaşte echipamentul, caracteristicile, procedurile și
datele scadente pentru întreținerea echipamentului
necesar.

- Planifică lucrările de reparație, în conformitate cu
procedurile stabilite;
- Gestionează întreţinerea internă periodică, sau
apelează la furnizori specifici pentru echipamente;
- Stabileşte periodicitatea comenzilor de materiale în
fiecare department.

LO 4.2: Reparația și întreținereainstalațiilor șiechipamentelordecontrol
Cunostinţe
Abilităţi
- Cunoaşte legislația muncii care se aplică la întreținere
și service in restaurante;
- Cunoaşte tehnicile de redactare documente și
raportare;
- Cunoaşte standardele și procedurile administrative
pentru constructia si amenajarea spațiilor.

- Verifică activitățile de întreținere efectuate pentru
fiecare departament;
- Controleaza, organizează și planifică toate lucrările de
reparații (curente sau excepționale) necesare pentru
menținerea sau renovarea restaurantului și a dotărilor
sale;
- Se asigură ca lucrările de reparații și întreținere sa fie
în conformitate cu legile și reglementările de siguranță
și de securitate specifice;
- Controlează gradul de uzură a materialelor şi
echipamente în cadrul fiecarărui departament.

Unitatea 5C: Tehnici profesionale şi de vânzare în bucătărie
LO 5.1: Planificarea şi calculul costurior de producție culinară
Cunostinţe
- Cunoaşte procesul de pregătire al felurilor de mâncare ;
- Identifică și evaluează evoluția obiceiurilor și
gusturilor;
- Cunoaşte caracteristicile materiilor primeși furnizorilor;
- Cunoaşte funcția și configuraţia fișelor tehnice de
produs;
- Cunoaşte sistemul de control al greutatăţii și

Abilităţi

- Gestionează costul materialelor: alegerea produselor
si furnizorilor;
- Redactează foile cu datele tehnice pentru producția
de masă;
- Creează meniuri specifice: vegetarian, vegan, fără
gluten, mese de sezon, sănătoase;
- Supraveghează costul materialelor, elaborează

- Este capabil să calculeze costurile de
investiții,instalare și întreținere ;
- Știe cum să folosească un soft de întreținere, sau de
un tablou de bord;
- Aplică tehnici de planificare a activității de servicii, în
funcție de rentabilitatea restaurantului.

Competenţe
- Selectează furnizorii de servicii, monitorizeaza
contractele de întreținere și condiţiile de service postvânzare, controlează eficienţa intervențiilor;

Competenţe
- Identifică tipul de producție;
- Elaborează un plan de prospectare a"furnizorilor";
- Anticipează cantitățile de producție;
- Identifică tipologia cea mai relevantă afurnizorilor,
pentru a garanta un raport satisfăcător preț-calitate.
- Știe cum să negocieze cu furnizorii;
- Identifică principalele componente ale meniurilor de
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supravegherea producției;
- Cunoaşte metodele utilizate pentru calcularea costurilor
pe ciclul de viață;
- Cunoaşte principalele componente și regulile generale
pentru o dietă echilibrată și sănătoasă.

raportul cost / materiale;
- Identifică prețul de cost al elementelor constitutive.
- Stabilește prețul de vânzare cel mai adecvat;
- Întocmeşte fişele cu datele tehnice;
- Analizeazăvânzările, calculează indicatorii de
management;
- Anticipează potenţialii clienţi și comenzi;
- Estimează și analizează discrepanțele dintre
previziunile și rezultatele reale ale vânzărilor;
- Este mereu informat cu privire la noile tehnologii
folosite în producția culinară cu scopul de a dezvolta un
produs nou (menu);
- Negociază cu furnizorii și menține relații bune de lucru
cu aceştia.

sezon;
- Poate completa fișele de date care să corespundă
noilor tendințe;
- Face parteneriat cu cei mai potriviţi asociaţi "pentru
sănătate": dieteticieni, nutriționiști;
- Apreciază alimentația sănătoasă;
- Utilizează,în comunicare,termenul de "sănătate" ca
valoare adăugată;
- Știe cum să transmită personalului său tehnicile și
comportamentele necesare pentru o mai bună utilizare
a produselor.

LO 5.2: Organizarea achiziției de produse alimentare, băuturi, consumabile etc, negocierea și controlul livrărilor
Cunostinţe
Abilităţi
- Cunoaşte caracteristicile materiilor prime și a vinurilor;
- Cunoaşte diferite etichete;
- Cunoşte fișele cu date tehnice pentru pregătirea
meselor;
- Cunoaşte documentația legată de aprovizionare.

- Identifică materialele și produsele alimentare
necesare pentru activitatea de prognoză;
- Menţionează specificaţiile (produse de calitate si
preţuri) și compară ofertele;
- Anticipează și planifică comenzi si livrari;
- Întocmeşte documentele de livrare (produse
alimentare și nealimentare, accesorii ale
echipamentelor);
- Efectuează controlul calitativ și cantitativ al produselor
livrate;
- Verifică etichetele produselor;

Competenţe

- Controlează fluxul intern de alimentare (comenzi și
produse);
- Urmăreşte permanent principiile de dietă, așteptările
clienților, noi tipuri de dietă (fără gluten, conținut scăzut
de grăsime).
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- Monitorizează calitatea produselor achiziționate:
dietetică, origini, gust, produse organice și data de
expirare.

LO 5.3: Organizarea şi controlul depozitării ; siguranţa produselor şi a producţiei
Cunostinţe
Abilităţi
-Cunoaşte principiul locului de depozitare pentru grupele
majore de produse;
- Cunoaşte temperaturile variabile pentru depozitare;
- Cunoaşte condițiile de viabilitate la diverse produse
(data de expirare, data optimă de expirare, produse
deschise, supra producție );
- Știe legile și reglementările de depozitare la rece;
- Cunoaşte principiul "Analiza Riscurilor și Punctele
Critice de Control";
- Cunoaşte tehnicile de gestionare a stocurilor.

- Controlează procesele de ambalare și dezambalare;
- Organizează identificarea produselor și clasificarea pe
grupe;
- Aranjează depozitarea produselor;
- Stabilește nivelul stocurilor;
-Actualizea zăstocurile, folosind instrumentele adecvate
de documentare și de management;
- Efectuează inventarul

LO 5.4: Organizarea şi controlul activităţilor din bucătărie
Cunostinţe
- Cunoaşte detaliile tehnice ale reţetelor;
- Cunoaşte definiția termenilor culinariactuali;
- Cunoaşte tehnicile culinare de și de gătit;
- Cunoaşte standardele de igienă.

Competenţe
- Este capabil să respecte legile și reglementările în
vigoare;
- Este capabil să proceseze procedurile și să le
transmită personalului;
- Este capabil să elaboreze caietul de sarcini "Analiza
Riscurilor și Punctelor Critice de Control"

Abilităţi

Competenţe

- Îşi planifică munca sa și a personalului său în timp și
spațiu;
- Optimizeaza resursele materiale și umane (în ceea ce
privește abilitățile lor);
- Îşi desfășoară activitatea într-un mod sincronizat și
echilibrat și stabilește programul;
- Controlează prepararea şi servirea diverselor
preparate.

- Planifică și alocă resurse, luând în considerare nevoile
și obiectivele de producție;
- Evaluează randamentul muncii și resursele utilizate în
scopul de a obține cel mai mare raport calitate / preț;
- Verifică dacă materiile prime sunt folosite în mod
corect (calitate și cantitate).

LO 5.5: Organizarea și controlul utilizării eficiente și în condiții de siguranță a aparatelor și echipamentelor din bucătarie
Cunostinţe
Abilităţi
Competenţe
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- Cunoaşte aparatele, instrucțiunile de utilizare a
echipamentelor și instrucțiunile de utilizare preventivă;
- Cunoaşte reglementările legale legate de siguranță;
- Cunoaşte principiile și procedurile de reducere a
riscurilor (siguranță și accidente);
- Cunoaşte riscurile legate de aparatură și
echipamente;
- Cunoaşte tehnicile de prim ajutor.

- Diseminează instrucțiunile de siguranță în rândul
personalului;
- Oferă primul ajutor oricărui membru rănit al echipei;
- Verifică buna funcționare a aparatelor folosite, precum
și statutul lor de siguranță;
- Verifică conformitatea cu procedurile aplicabile în
materie de informații sistematice, cu privire la
documentaţia pentru întreținere;
- Se străduieşte să folosească produse nonalergie și
nontoxice de curățare.

- Controlează utilizarea adecvată a echipamentelor și
aparatelor;
- Este capabil să dezvolte proceduri și să le comunice
personalului;
- Punctează sursele de risc major în mediul de lucru și
este în măsură să ia măsuri pentru a le neutraliza.

Unit 6 C: Tehnici profesionale şi de vânzare în restaurant (sala de mese)
LO 6.1: Planificarea şi controlul mobilării,decorării şipregătirii sălii de mese
Cunostinţe
Abilităţi
- Cunoaşte diferitele categorii de restaurant și
specificațiile lor corespunzătoare;
- Cunoaşte tehnici de pregătire a sălii de mese;
- Știe tehnici de mărire a spaţiului în restaurant

- Controlează întreţinerea cladirii înainte de servirea
mesei.
Implementează și controalază pregătirea acesteia;
- Verifică relevanța conținutului și afișajul de vânzări
(plăci de ardezie);
- Verifică factorii de confort de mediu: muzica, nivelul de
zgomot, temperatura și ventilația, iluminatul, decoraţiunile
de flori;
- Verifică distribuția activităţiide echipă.

Competenţe
-

Posedă simţ şi gust estetic pentru design interior şi
veselă.

LO 6.2: Organizarea și controlul operaţiunii de servire în sala de mese - rezervări, bun venit, servire și plecarea clientilor
Cunostinţe
Abilităţi
Competenţe
-Stăpâneşte modul de recepţiea mesajelor telefonice și
vocabularul professional necesar pentru
managementulre zervărilor;
- Stapâneşte două limbi europene, inclusiv limba
engleză;

- Înainte de servire, comunică cu echipa despre
promovarea produselor locale, specialitatea zilei și
specialitățile servite zilnic;
- Verifică dacă rezervarea făcută este conformă cerințelor
oaspetelui la sosire;

- Pune în aplicare procedurile de rezervare și
garantează că acestea sunt monitorizate;
- Optimizeaza calitatea de card comun, pentru sala de
mese, bucatărie si bar;
- Este cunoscător al operaţiunilor pe calculator ;
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- Cunoaşte obiceiurile și tradiţiile clientilor francezi și
străini;
- Cunoaşte tehnicile de comunicare verbală și
nonverbală, interviuri faţă-în-faţăși telefonice, precum
și tehnicile de vânzări promotionale;
- Cunoaşte toate mijloacele de plată acceptate și
procedura de gestionare a acestora;
- Cunoaşte etichetele produselor alimentare;
- Cunoaşte tehnicile de divertisment în sala de mese;
- Stăpâneşte corelarea alimentelor și băuturilor;
- Cunoaşte tehnicile de servire: veselă, buffet.

- Personalizează primirea și plecarea oaspeților, în
conformitate cu normele profesionale (formule de salut,
registre lingvistice, etc);
- Îmbină optim capacitatea de primire a clienţilor cu
numărul de rezervări (durata mesei, etc);
- Controlează activitatea chelnerilor
( tăierea cărnii, calitatea servirii la masă, servirea
sincronizată, atitudinea față de oaspete), în sala de
mese;
- Păstrează contact permanent cu echipa pe tot
parcursul procesului de servire;
- Monitorizează cu regularitate, la sfârșitul zilei, încasările
și sumele înregistate.
- Colectează datele de facturare pentru conturile actuale.

LO 6.3 Primirea şi rezolvarea reclamaţiilor
Cunostinţe
-

-

-

Cunoaşte psihologia oaspeţilor, datinile si
obiceiurilor culturale ale clienţilor europeni si de
alte naţionalităţi;
Are o abordare interculturală faţă de aşteptările
acestora ( cunoaşterea datinilor si obiceiurilor
culturale ale oaspeţilor europeni si de alte
naţionalităţi;
Cunoaşte legislaţia referitoare la responsabilitatea
proprietaului de restaurant.

- Este capabil de înțelegere și elaborarea fișelor de post;
- Este capabil să comunice și să interacționeze, atât oral
și în scris, în limbile naționale și străine, inclusiv limba
engleză.

Abilităţi
- Întocmeşte procedurile de rezolvare a reclamaţiilor și
informează personalul său în consecinţă;
- Identifică cele mai frecvente plângeri în sala de mese
pentru a preveni reaparițiealor;
- Remediază deficiențele din sala de mese;
- Oferă explicații clienților și propune o soluție imediată
care să asigure satisfacția în caz de eventuale
problemecu meniul, sau orice alte
pericole sauincidente;
- Gestionează conflictele de îndată ce acestea apar.

Competenţe
-

Anticipează situațilei de conflict și determină
problema procedurii de soluționare;
Elaborează un program de îmbunătățire a furnizării
de servicii în funcție de tipurile de reclamaţie;
Face personalul conștient de confortulși
satisfacția,necesare clienților în sala de mese;
Este capabil să comunice și să interacționeze, atât
oral și în scris, în limbile naționale și străine,
inclusiv limba engleză.

Unit 7C: Managementul evenimentelor interne
LO 7.1: Pregătirea, diversificarea şi personalizarea ofertei
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Cunostinţe
- Știe standardele majore ale ceriţelor pentru
evenimente; solicită, identifică piețele țintă
șisegmenteledepiată;
- Cunoaştetermenele șitehnicilede implementarea
ofertă eveniment;
- Știe obiceiurile locale și traditiile obiceiurile și
gusturile regionale;
- Cunoaşte diferiţi vectori de comunicare aplicabili
promovare evenimente;
- Stăpâneşte tehnicile de comunicare în vânzare;
- Cunoaşte diferite tehnici de bar și restaurant, în
scopul de a fi în poziția de a satisface cererile
specifice;
- Cunoaşte legea în vigoare aplicabilă pentru
restaurante: responsabilitatea și obligațiile
vânzătorului, legi și regulamente, sănătate publică,
siguranță alimentară.

Abilităţi

Competenţe

- Într-un anumit context, definește, adaptează sau
creează o ofertă conform cererii;
- Estimează cerințele de spațiu, constrângerile legate de
spațiu și echipamente (studii de caz concrete);
- Personalizează ofertele și le adaptează la nevoile
exprimate de invitati;
- Estimeaza costul pentru serviciile suplimentare, le
comunică oaspeților și le poate justifica;
- Negociază și încheie contracte de vânzarea cu clienţii;
- Implică personalul său în desfășurarea proiectului,îl
responsabilizează, comunicându-i obiectivele și
indicatorii de succes;
- Întocmeşte materialele publicitare: pliante, materiale
promotionale, liste de prețuri, comunicare electronică și
web 2 .

- În urma analizei comportamentelor și obiceiurilr locale,
poate face o ofertă personalizată (conținut și formă);
- Este capabil să anticipeze tendințele, să se adapteze
la evoluția cererii pe piață; Anticiparea se
materializează în adăugarea de noi produse și servicii
în catalog;
- Anticipează metode de calcul pentru nevoile
suplimentare ale echipamentelor;
- Estimează costurile de producție, în scopul de a oferi
valoare adăugatăpentru serviciile financiare;
- Este capabil să adauge alte aspecte pentru serviciile
culinare: organizarea de reuniuni, aranjajare spaţii,
decor, muzică;
- Ia in calcul elementele culturale și religioase;
- Concepe diagrama de nivel, foloseşte materiale
specifice pentru punerea în aplicare a tehnicilor de bar
și restaurant, finisare, etc.;
- Respectă legislatia existent în domeniul produselor
alimentare și băuturilor;
- Analizează, interpretează și evaluează date, rezultate,
produse, servicii;
- Este capabil să comunice și să interacționeze,atât
oral, cât și în scris, în limbile naționale și străine,
inclusiv limba engleză.

LO 7.2: Organizarea şi controlul evenimentelor speciale – banchete, nunţi, seminarii, mese festive
Cunostinţe
Abilităţi
- Este mereu informat cu privire la cele mai recente

- Monitorizează în permanență evenimentul și
realizarea cu success a acestuia;

Competenţe
- Este creativ şi bun analist al detaliilor;
- Acordă atenţie calităţii seviciilor;
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tendințe în sectorul serviciilor;
- Estimează constrângerile logistice și juridice legate de
acest tip de proiecte, și alocă resursele adecvate;
- Cunoaşte standardele de bază ale serviciilor de
amenajare interioară;
- Cunoaşte normele de sănătate și securitate.

- Asigură servicii de calitate și face amendamentele
necesare;
- Veghează asupra respectării instrucțiunilor de
securitate și sănătate;
- Evaluează, consiliază și îşi îndrumă personalul;
- Asigură satisfacția clienților.

- Aplică normele sanitare și de siguranță în timpul
prestării de servicii;
- Se adaptează la evenimente neașteptate,gestionează
eventuale incidente;
- Aplică standarde și teste în procesul de producție.Prin
urmare, ia în calcul aspectele cantitative, calitative și
economice ale produselor și materialelor implicate;
- Pune în aplicare metode de calcul pentru nevoile
deechipamente suplimentare.

Unitatea 8 С: ManagementulCatering-ului
LO 8.1: Dezvoltarea ofertei pachetelor de catering
Cunostinţe
- Știecă evenimentele solicită standard majore,
identifică piețele țintă și segmentele de piaţă;
- Este mereu informat cuprivire la cele mairecente
tendințe înaceastă piață specifică;
- Cunoaşte normele sanitare referitoare la transportul și
conservareaproduselor alimentare;
- Cunoşte condițiile de transport și pregătirea materiale
a produselor de pe piață;
- Cunoaşte caracteristicile diferitelor produse și
alimente, pe care le ia în calcul, în scopul de a le corela
cu restricţiile din procesul de servire;
- Cunoaşte si stapăneşte diferite modalități de plată,
documente contractuale sau contabile.

Abilităţi

Competenţe

- Inițiază cu oaspetele un schimb de natură să
obiectiveze și să precizeze cererea sa. Oferă consiliere
și îndrumare în privinţa opţiunii clientului;
- Construieşte răspunsuri personalizate la cerințele
specifice.

- Studiază și analizează oferta de a-şi adapta produsele
și serviciileproprii;
- Calculează costurile serviciilor cu exactitate;
- Este capabil să ofere o gamă largă de servicii, cu
diferite prețuri și parametri de calitate;
- Este creativ și orientat spre detaliu;
- Acordă o deosebită importanță calităţii serviciilor;
- Ia în considerare normele sanitare și de siguranță în
dezvoltarea serviciilor;
- Este capabil să ia în considerare caracteristicile
religioase și culturale ale clientului, precum și oricare
alte particularităţi;
- Se adaptează la evenimente neașteptate, gestionează
eventuale incidente;
- Este capabil să comunice și să interacționeze, atât
oral și în scris, în limbile naționale și străine, inclusiv
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limba engleză.

LO 8.2: Supervizarea realizării evenimentelor de catering
Cunostinţe
- Cunoaște aparatura de gătit - principii de utilizare și
exploatare, în conformitate cu normele de siguranță;
- Cunoaşte diferite grupuri de produse alimentare și
băuturi (compoziția chimică și caracteristici), precum și
tehnicile folosite pentru a pregăti feluri de mâncare
specifice pentru evenimente de catering;
- Cunoaşte cerințele de igienă și sanitare.

Abilităţi

Competenţe

- Supraveghează condițiile de transport, depozitare și
service / asigură respectarea strictă a normelor sanitare
și de siguranță;
- Alege ambalajul cel mai potrivit pentru transportul,
prezentarea şi restricţiile produselor ;
- Supraveghează pregătirea restaurantului, face
ajustările necesare și se adaptează la solicitările
oaspetelui;
- Estimează randamentul serviciilor și face
îmbunătățirile necesare cu personalul său.

- Este capabil să implementeze proiectul, să-l evalueze
și să facă ajustările necesare;
- Menţine o comunicare interactivă și constructivă cu
oaspetele: ascultă, interpretează cererea sa și propune
explicații tehnice și clare;
- Este capabil să diagnosticheze riscuril inerente,
conform particularităţilor locaţiei evenimentului;
- Asociază riscurile si mijloacele deprevenire a acestor
caracteristici;
- Acordă atenția cuvenită calitatăţii serviciilor;
- Ia în considerare normele sanitare și de siguranță pe
parcursul derulării integrale a serviciului;
- Se adaptează la evenimente neașteptate,
gestioneazăeventuale ncidente;
- Este capabil să comunice și să interacționeze, atât
oral și în scris, în limbile naționale și străine, inclusiv
engleză

Unitatea 9 C: Evaluarea calităţii serviciului oferit
LO 9.1: Organizarea procesului de evaluare a satisfacţiei oaspetelui
Cunostinţe

Abilităţi

- Identifică parametriide "calitate" specifici activității de -Își exprimă îngrijorarea privind satisfacția clienților la

Competenţe
- Folosește scuza "de calitate" pentru a menține o
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restaurant șicarese bazează pe satisfacția clienților;
- Cunoaşte modul de cuantificarea tehnicilor deselecție
și formularea criteriilori de satisfacție;
- Cunoaşte psihologia șiașteptările
tradiționale ale clienților;
- Are o abordare interculturală faţă de așteptările
acestora (cunoștințe despre tradiţiile culturale și
obiceiurle clienților europeniși de alte naţionalităţi).

LO 9.2: Procesul de informare şi de feedback
Cunostinţe
- Cunoaşte psihologia o aspeților și așteptările
tradiționale alea cestora;
- Are o abordare multiculturală a așteptărilor acestora
(cunoștințe despreculturile și obiceiurile clienților străini
și europeni);
- Cunoaşte caracteristicile acțiunilor de promovare, ale
unei comunicari etice si prietenoase cu consumatorii.

sfârșitul mesei și se interesează de calitatea serviciilor;
- Crează scenarii de comunicare pe rețelele sociale,
pentru cizelarea calităţii informațiilor primite;
- Utilizează rezultatele privind satisfacția clienților, în
scopul de a identifica măsurile corective necesare;
- Îşi informează personalul despre aceste rezultate,
implementează măsuri corective și le justifică;
- Cunosaşte softul standard de birou.

comunicare adecvată cu invitatul;
- Este capabil de a personaliza mesajul comunicare de
"calitate" către segmentul de clientelă identificat;
- Colectează informațiile necesare de lagrupurile țintă
de clienți:ia in calcul nevoile, gusturile si aşteptarile
acestora pentru crearea unei oferte de servicii
personalizate;
- Este capabil să comunice și să interacționeze,atât oral
și în scris, în limbile naționale și străine, inclusiv limba
engleză;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare (site-ul de
actualizare), cu scopul de a comunica și de
administrare;
- Folosește voit toate funcționalitățile și caracteristicile
instrumentare de web 2 (citire, interpretare,
comunicare).

Abilităţi

Competenţe

- Câștiga loialitateaoaspeţilor prin informarea acestora
cu privire la activitățile zilnice din hotel, servicii noi și
evenimente speciale;
- Menține website-ul actualizat;
- Inițiază un dialog despre instrumentele de comunicare
Web 2,în timp ce subliniaza gradul de satisfacţie al
clienților (discuții și schimb de produse oferite, servicii
de calitate, precum şi toateserviciile suplimentare
oferite: cultură,turism, sănătate ...);
- Îşi reconsideră propunerile de vânzări în funcție de
feedback-ul oaspeților.

- Colectează informații de la clienți cu privire la
adecvarea serviciilor oferite fata de cele asteptate ;
- Analizeaza informațiille colectate, cu scopul de a
controla principalii indicatori de optimizare care definesc
activitatea hotelului și promovează acţiuni comerciale
adecvate;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare (Web 2), cu
scopul de comunicare și de administrare;
- Folosește scuza " calităţii" pentru a menține o
comunicare pozitivăcu oaspeţii;
- Dovedește curiozitate profesională prin citirea presei și
consultarea cu regularitate a site-urilor profesionale;
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- Colectează informațiile necesare pe grupuri țintă de
clienți: înregistrează nevoile , gusturile si aşteptările
acestora pentru adaptarea unei oferte de servicii
personalizate;
- Este capabil să comunice și să interacționeze, atât
oral și în scris, în limbile naționale și străine, inclusiv
limba engleză;
- Foloseşte soft-ul de birou pentru agestiona eficient
comunicarea ;
- Utilizează noile tehnologii de comunicare (Web 2), cu
scopul de comunicare și deadministrare;
- Folosește, cu buna ştiinţă, toate funcțiile și
caracteristicileinstrumentare de web 2 (citire,
interpretare, comunicare).
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7. Profilul profesional "Managerul de restaurant mic"
I – Contextul activităţii
În condițiile actuale de piață, managerii de restaurante mici planifică, organizează,
gestionează, monitorizează și evaluază toate activităţile hoteliere, în scopul de a asigura
și garanta profitabilitatea și competitivitatea, în conformitate cu principiile dezvoltării
sustenabile și de protecție a mediului.
În desfășurarea acestor activități, managerul de restaurant are următoarele
responsabilități (în funcție de mărimea companiei, managerul ar putea să execute
următoareleactivități):
1. Responsabil pentru politica comercială și de marketing.
2. Responsabil pentru protecția proprietății restaurantului.
3. Responsabil pentru ordinea și disciplina financiară în restaurant.
4. Responsabil pentru siguranța echipamentelor și pentru paza împotriva incendiilor
în restaurant.
5. Responsabil pentru siguranța clienților și a personalului.
9. Responsabil pentru gestionarea deșeurilor ecologice și protecția mediului.
7. Responsabil pentru calitatea serviciilor oferite, produse alimentare şi băuturi.

Abilităţile personale necesare pentru implementarea acestor activitaţi lucrative:
Conducere și abilități antreprenoriale, competențe profesionale pentru a demonstra
încredere și autoritate, respectarea standardelor morale și etice de comportament. Fiţi
responsabili pentru interculturalism și comunicaţi într-un mod princare seva respecta
diversitatea, ținând cont de schimburile verbale și nonverbale, de limbajul corpului și
gestica în comunicare. Trebuie să dea dovadă de loialitate, responsabilitate, inițiativă,
onestitate, gândire pragmatică, adaptare, flexibilitate, și să fie capabil de a evalua
riscurile și consecințele posibile înluarea deciziilor de management. Managerul de
restaurant trebuie să folosească gândirea critică și creativă în rezolvarea problemelor
sau a conflictelor, trebuie să fie sociabil, şisă aibădisponibilitateadealucra înechipă.
Funcţianecesită abilitateamanageruluide a acționa în mod autonom, știind să se bazeze
pe echipă, fapt ce necesită sociabilitate.
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Implementarea activităților de lucru de mai jos este direct legată de cunoașterea
anumitorlegi și reglementări:
Codul Muncii, Regulile de muncă interne, Regulile privind sănătatea și securitatea,
clasificarea hotelurilor și restaurantelor,Clasificarea Națională a Ocupațiilor, Legea pentru
protecția consumatorilor, legislația fiscală, de alte legi și regulamente.
Acesta este, de asemenea, legată de stăpânirea de ambalaj birou, soft-ul de rezervare,
internet și rețele sociale.
Cerințe pentru poziția de manager de restaurant:
1. Educație: ÎnvățământulProfesional Secundar, specializarea în hotel, catering și turism,
sau studii medii și calificare profesională în turism sau (al patrulea nivel european de
calificare) sau învățământ secundar și 3 ani de experiență în domeniu.
2. Alte calificări: utilizarea calculatorului, cunoștințe foarte bune (scris si vorbit) ale unei
limbi străine (engleză) și cunoștințe de bază pentru cea de-a doua limbă străină.
3. Această poziţie este, de asemenea, legată de stăpânirea pachetului de servicii office,
soft-ului de rezervare, internetului și rețelelor sociale.
Condiții de exercitare a funcţiei:
Participarea la serviciul de ospitalitate și clientelă.
Funcţia presupune deplasarea în restaurant, pentru a supraveghea funcționalitatea
serviciilor.
Activitatea poate implica deplasarea în afara restaurantului, cu ocazia contactelor cu
furnizorii și in scopul de promovare a restaurantului.
Orarul este conform cerințelor clientului şi variază înfuncţiede forma și mărimea
organizației de afaceri și include, de asemenea, weekend-uri şi sărbători.
Denumiri: operator de restaurant, manager de restaurant, director de restaurant, şef,
proprietar de restaurant mic.
II – Descrierea activităţilor cheie (Ai) şi sarcinilor de bază (Ti)
ACTIVITATE A1: Planificarea tuturor activităţilordin restaurant.
T1. Abordareade marketing :
T1.1. Anticipareacereriideconsumpeprodus șicategoriidepreț, stabilite înfuncțiedetimp,
modderezervare, etc.;
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T1.2. Analiza mediului local și segmentelor de clienți care frecventeazărestaurantul;
T1.3. Utilizarea de produse organice şi bio;
T1.4. Dezvoltarea de meniuri echilibrate și sănătoase, în conformitate cu imaginea
restaurantului;
T1.5. Oferta deservicii inovatoare și de înaltă calitate, luând în considerare caracteristicile
specifice ale "marketingului verde";
T1.6. Aplicarea unei politici de prețuri corecte, promoţii si publicitate etică;
T1.7. Planificarea vânzarilor si negocierilor (contracte cu furnizorii, partenerii, furnizorii de
servicii și operatorii de turism).
T1.8. A fi interfața între restaurantul propriu (imagine, cultură) și partenerii locali și
regionali.
T1.5. T2. Planificarea financiară- venituri și cheltuieli ale companiei, achiziții și
investiții
T2.1. Planificareasarcinilor budgetare, contabile şi administrative;
T2.2. Efectuarea inventarului hotelier şi întreţinerea recepţiei, mini-barului şi
consumabilelor de opitalitate din dotare;
T2.3. Planificarea investițiilor viitoare în reconstrucție, reparații și modernizarea
echipamentelor necesare; investiții și dezvoltare durabilă, în conformitate cu regulile de
protecția mediului.
T3. Planificarea resurselor umane:
T3.1. Planificarea personalului: nevoile personalului;
T3.2. Identificarea nevoilor de formare şi calificare a personalului şi planificarea acestora
în conformitate cu specificaţiile restaurantului;
T3.3. Asigurarea condiţiilor şi salariilor echitabile;
ACTIVITATE A2: Organizarea implementării activităţilor planificate
T4. Organizarea renovării sau construcţiei / decoraţiunilor interioare necesare şi
identificarea furnizorilor.
T5. Organizarea politicii de personal:
T5.1. Organizarea recrutării;
T5.2. Prezentarea angajaților nou-numiți,a fișelor de post, regulile interne de desfaşurare
a activităţilor și condițiile sigure de muncă;
T5.3. Dezvoltarea unui sistem de dezvoltare a carierei și măsurile de creștere a
motivației personalului;
T5.4. Elaborarea programului de lucru și concedii, a instrucțiunilor necesare pentru
distribuirea activităţilor de primiri și rezervări;
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T6. Organizarea procesuluide formare a personalului: cursuri, seminarii și alte
forme de pregătire.
T7. Organizarea și distribuirea activităţilor în bucătărie(prepararea meniuriilor
tradiţionale, echilibrate, tematice sau nu, pregătirea diverselor meniuri) şi
respectarea elementelor culinare de bază.
T8. Organizarea și distribuţia activităţilor în cameră - dă instrucțiuni pertinente
șidistribuie munca în mod corespunzător (primire, servire, formalităţi plecare
clienți).
T9. Organizarea de evenimente, cum ar fi intrare grupuri turistice, mese oficiale,
petreceri corporatiste, nunţi, aniversări, botezuri, baluri de promovare.
T10. Producția de marketing.
ACTIVITATEA A3: Asigurarea unui management responsabil al tuturor activităţilor
din restaurant.
T11. Gestionarea finanţelor:
T11.1. Gestionarea cheltuielilor legate de întreţinere, reparaţii şi alte lucrări de
construcţie din restaurant;
T11.2. Păstrează în condiţii optime actele hotelului;
T11.3.Gestionează veniturile, cheltuielile și responsabilităţile.
T12. Gestionarea personalului :
T12.1. Manageriază personalul din sala de mese - pregătirea sălii de mese;
primirea, servirea şi plecarea oaspeţilor;
T12.2. Manageriază personalul din bucătărie –pregătirea procesului culinarși
servirea mesei.
T13. Gestionează cererile sau reclamațiile legate de servicii și de calitatea
producției culinare și oferă un răspuns rapid prin oferirea de solutii adaptate la
situația şiposibilitățile restaurantului.
T14. Comunică cu clienții, furnizorii, partenerii și personalul.
T15. Asigură conformitatea cu reglementările și cerințele pentru condițiile de
sănătate și securitate a muncii.
T16. Asigură respectarea procedurilor de calitate și anticipează / administrează
eșecurile.
T17. Asigură un loc de muncă ecologic.
T18. Asigură securitatea clientilor; protecția proprietății și protecția mediului.
ACTIVITY A4: Efectuarea controlului restaurantului
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T19 – Controlul financiar:
T19.1. Controlează veniturile şi cheltuielile, achiziţiile şi investiţiile;
T19.2. Supervizează încasările zilnice, acţiunile promoţionale şi monitorizează
rezultateleoperaţionale.
T20. Controlul personalului:
T20.1.Controlează curățenia şi impecabilitatea privindîmbrăcămintea personalului;
T20.2. Monitoriză implementarea programului;
T20.3. Supervizează implementarea sarcinilor.
T21. Controlează servirea, depozitarea și păstrarea produselor și a băuturilor.
T22. Controlează activitatea din sala de mese - întreținere, ospitalitate și servire.
T23. Controlează activitatea din bucătărie - cantitatea și calitatea produselor,
calitatea producției culinare.
T24. Controlează nivelul de igienă în toate sectoarele restaurantului.
T25. Controlează conformitatea cu toate cerințele de reglementare, calitatea
serviciilor oferite conform procedurilor stabilite, legislaţia muncii.
T26. Controlează respectarea cerințelor pentru condiții sigure de muncă și de
prevenirea incendiilor, respectarea cerințelor de siguranță pentru clienți.

ACTIVITATEA A5: Evaluarea calităţii.
T28. Evaluează serviciile şi gradul de satisfacţie al clienţilor.
T28. Evaluează instruirea şi randamentul personalului.
T28. Evaluează rezultatele financiare ale restaurantului.
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8. Glosar şi abrevieri
Cuvânt
Domeniul Învăţării

LA

Abreviere

Definiţie
O zonă de învățare este un domeniu de cunoaștere, aptitudini și
atitudini care include un subiect sauun concept. Acesta deţine
standarde de învățare predefinite, care facilitează demonstrarea
continuităţii și progresului. În cadrul curriculei, în zona de
învățare se pot interconecta diverse subiecte

Unitate

U

O unitate de învățare este o componentă a unei calificări,
constând într-un set coerent de cunoștințe, abilități și
competențe care pot fi evaluate și validate.
Unitățile de învățare permit realizarea progresivă a calificărilor
prin intermediul transferului și acumulării rezultatelor învățării.
Ele sunt evaluate și validate, certificănd că studentul a dobândit
rezultatele scontate ale învățării. În funcție de reglementările în
vigoare, unitățile de învățare pot fi comune mai multor calificări,
sau specifice pentru o anumită calificare.

Rezultatele învăţării

LO

Rezultatele învățării sunt declarații a ceea ce o persoană
cunoaște, înțelege și este capabilă să realizeze la finalizarea
unui proces de învățare. Rezultatele învățării pot fi utilizate în
diverse scopuri, cum ar fi descrierea cadrelor de calificare,
definirea calificărilor, curricula de proiectare, definirea unor
criterii de evaluare, etc. Rezultatele învățării sunt stabilite
detaliat, în funcție de scopul și contextul lor.

Cunoştinţe

K

Abilităţi

S

Competenţe

C

"Cunoaștinţe" înseamnă rezultatul asimilării de informații prin
învățare. Cunoștințele reprezintă ansamblul de fapte, principii,
teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de
studiu. În contextul Cadrului European al Calificărilor,
cunoștințele sunt descrise ca teoretice și / sau faptice.
"Abilități" înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințele și de a
folosi know-how-ul pentru a finaliza sarcinile și rezolva
problemele. În contextul Cadrului European al Calificărilor,
abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea
gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând
dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și
instrumente).
"Competență" înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza
cunoștințe, abilități și aptitudini personale, sociale și / sau
metodologice, în situații de muncă sau de studiu și pentru
dezvoltarea profesională și personală. În contextul Cadrului
European al Calificărilor, competența este descrisă în termeni de
responsabilitate și autonomie.
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