
PREZENTARE PROGRAME DE FORMARE 
PROFESIONALA ORGANIZATE DE

LIRA COP CREATIVE & TURISM FORM

www.cursuridiverse.ro
www.cursuricalificareprofesionala.ro



NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA
 

S.C. LIRA COP CREATIVE S.R.L.,este avizata de catre DIRECTIA GENERALA DE 
ASISTENTA MEDICALA SI  SANATATE PUBLICA ( aviz nr.74705/24.11.2015) si de 
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STINTIFICE (aviz nr.58724/15.12.2015),  

sa realizeze programe de instruire privind insusirea notiunilor   fundamentale de igiena 
.

Module Avizate

M1 - Servicii de productie, depozitare, transport si comercializare 
a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si a colectivitatilor;

M2 - Servicii de curătenie în unităti de asistentă medicală, colectiv-
ităti de copii si tineri, unităti de cazare (hoteluri, moteluri, cabane 
etc.);

M3 - Productia si distributia apei potabile, productia apei imbuteli-
ate;

M4 - Servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, 
manichiura, pedichiura, masaj etc.);

M5 - Servicii tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.



LUCRATOR IN COMERT

Curs: Calificare

Durata: 2,5 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia diplomei de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)

In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de calificare 

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.



COMERCIANT –VANZATOR MARFURI ALIMENTARE

Curs: Calificare

Durata: 4,5 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia diplomei de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)

In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de calificare 

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.



COMERCIANT –VANZATOR MARFURI NEALIMENTARE

Curs: Calificare

Durata: 4,5 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs:  invatamant general obligatoriu   

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia diplomei de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)

In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de calificare 

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.



BUCATAR

Curs: Calificare
Durata: 4,5 luni
 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu   
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia diplomei de studii 
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de calificare 
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
 A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

Cursuri recomandate pentru dezvoltarea in cariera:
Curs de perfecţionare: 
• Director de restaurant (condiţii de admitere: liceu cu bacalaureat)



OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI 
DE ALIMENTATIE

Curs: Calificare
Durata: 4,5 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obilgatoriu  
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia diplomei de studii 
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de calificare 
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), prin 
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei 
Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana. 
Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competentele dobandite si 
certificate la finalizarea cursului.

Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Cursuri de specializare: 
• Şef sală restaurant: (condiţii de acces curs: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie) 
• Somelier:(condiţii de acces curs: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie). 
Curs de perfecţionare: 
• Director de restaurant:(condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat)



CAMERISTA

Curs: Calificare

Durata: 2,5 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu   

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia diplomei de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)

In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de calificare 

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Curs de perfecţionare:  
• Director de hotel: (condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat)



ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

Curs: Calificare

Durata: 4,5 luni

 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu   

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia diplomei de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)

In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de calificare 

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Cursuri de perfecţionare: 
• Director de hotel: (condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat) 

• Manager în activitatea de turism: (condiţii de acces curs: studii superioare)



TEHNICIAN IN HOTELARIE

Curs: Calificare
Durata: 8 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRUDOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat. 
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia diplomei de studii 
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 
• Cazier judiciar
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de calificare 
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Cursuri de perfecţionare: 
• Director de hotel: (condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat), 
• Manager în activitatea de turism: (condiţii de acces curs: studii superioare),



AGENT DE TURISM - GHID
Curs: dubla calificare
Durata: 8 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat. 
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia diplomei de studii 
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 
• Cazier judiciar
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de calificare 
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism

Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Curs de specializare: 
• Ghid naţional de turism touroperator: (conditie de acces curs: liceu cu diplomă de bacalaureat şi 
calificare  ghid de turism) 
Curs de perfecţionare: 
• Manager în activitatea de turism: (conditie de acces curs: dacă absolventul are studii superioare)



GHID NATIONAL DE TURISM (Touroperator)

Curs: specializare 
Durata: 6 saptamani

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: 
• minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat 
• certificat de calificare curs agent de turism-ghid sau certificat evaluare competenţe profesionale ghid 
de turism
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia diplomei de studii 
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de absolvire
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Curs de perfecţionare: 
• Manager în activitatea de turism (conditie de acces curs: dacă absolventul are studii superioare)



SEF DE SALA RESTAURANT

Curs: specializare 
Durata: 5 saptamani

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: 
• minim 10 clase
• certificat calificare curs ospatar (chelner) vanzator în unitati de alimentatie
• certificat calificare curs barman sau competente specifice
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia ultimului act de studii 
• Copie certificat certificat calificare curs ospatar (chelner) vanzator în unitati de alimentatie (sau 
barman)
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 
 In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Materia prima pentru aplicatiile practice
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de absolvire
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde  compe-
tentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Curs de perfecţionare: 
• Director de restaurant:  (condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat),
• Manager în activitatea de turism: (conditie de acces curs: studii superioare)



SOMELIER

Curs: specializare 
Durata: 5 saptamani

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: 
• minim 10 clase
• certificat calificare curs ospatar (chelner) vanzator în unitati de alimentatie
• certificat calificare curs barman sau 
• competente specifice
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia ultimului act de studii 
• Copie certificat certificat calificare curs ospatar (chelner) vanzator în unitati de alimentatie (sau 
barman)
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 
 In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Materia prima pentru aplicatiile practice
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de absolvire
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv ,  care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Curs de perfecţionare: 
• Director de restaurant: (condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat),
• Manager în activitatea de turism: (conditie de acces curs: studii superioare)



DIRECTOR DE HOTEL

Curs: perfectionare

Durata: 6 luni

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia ultimului act de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 

 In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Consultanta in vederea intocmirii proiectului de absolvire

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de absolvire

• Consultanta intocmirea dosarului in vederea obtinerii BREVETULUI DE TURISM (pentru cei care 

indeplinesc  condiţiile prevăzute de reglementările legislatiei in vigoare)

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism



DIRECTOR DE RESTAURANT

Curs: perfectionare

Durata: 6 luni 

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia ultimului act de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 

 In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Consultanta in vederea intocmirii proiectului de absolvire

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de absolvire

• Consultanta intocmirea dosarului in vederea obtinerii BREVETULUI DE TURISM TURISM (pentru 

cei care indeplinesc  condiţiile prevăzute de reglementările legislatiei in vigoare)

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel:  
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism



MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

Curs: perfectionare

Durata: 6 luni

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: studii superioare finalizate prin examen de licenţă.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia ultimului act de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 

 In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Consultanta in vederea intocmirii proiectului de absolvire

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de absolvire

• Consultanta intocmirea dosarului in vederea obtinerii BREVETULUI DE TURISM (pentru cei care 

indeplinesc  condiţiile prevăzute de reglementările legislatiei in vigoare)

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism



FORMATOR

Curs: perfectionare

Durata: 10 zile

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: studii superioare finalizate prin examen de licenţă.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 

• Copie certificat de naştere

• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copia ultimului act de studii 

• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 

 In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;

• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)

• Suportul de curs

• Taxa de examen absolvire

• Eliberarea certificatului de absolvire

Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 

• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 

prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-

catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 

Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competen-

tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.



SOMELIER

Curs: initiere
Durata: 5 zile

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu 
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate 
• Copie certificat de naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) 
• Copia ultimului act de studii 
• Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos) 
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de absolvire
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 Acest curs are si avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism
Cursuri recomandate pentru dezvoltarea  in cariera:
Curs de specializare:
 Somelier:(condiţii de acces curs: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie). 
Curs de perfecţionare: 
Director de restaurant  (condiţii de acces curs: liceu cu bacalaureat),
Manager în activitatea de turism (conditie de acces curs: studii superioare)
Cursul se adreseaza persoanelor dornice de a cunoaste tainele vinurilor, sau persoanelor care isi 
desfasoara activitatea in industria ospitalitatii.



COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA

Curs: specializare
Durata: 7 zile

CONDIŢII DE ACCES LA CURS  SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de acces curs: invatamant general obligatoriu 
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Copie carte identitate
• Copie certificat de nastere
• Copie certificat de casatorie (daca este cazul) 
• Copia diplomei de studii
In taxa de scolarizare sunt incluse:
• Taxa de inscriere curs;
• Activitatea de curs (partea de teorie si practica)
• Suportul de curs
• Taxa de examen absolvire
• Eliberarea certificatului de absolvire
Taxa  de şcolarizare se poate achita integral sau în două rate, astfel: 
• Prima rată, reprezentând 50 % din tariful de şcolarizare, la deschiderea cursului, 
• A doua rată, reprezentând diferenţa de 50 %, se plăteşte la jumătatea cursului. 

Cursul  este un curs ACREDITAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (ANC), 
prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Edu-
catiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea 
Europeana. Certificatul ANC este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competen-
tele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

 



Tel:  021 444 03 74; 0744 699 500
Email: liracopcreative@yahoo.com

www.cursuridiverse.ro; www.cursuricalificareprofesionale.ro

LIRA COP CREATIVE impreuna cu TURISM FORM
organizeaza urmatoarele cursuri de formare profesionala

Notiuni fundamentale de igiena
Lucrator in comert
Comerciant - vanzator marfuri alimentare
Comerciant - vanzator marfuri nealimentare
Bucatar
Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Camerista
Administrator pensiune turistica
Tehnician in hotelarie
Agent de turism - Ghid
Ghid national de turism (Touroperator)
Sef de sala restaurant
Formator
Somelier initiere
Somelier
Director de hotel
Director de restaurant
Manager in activitatea de turism (MAT)
Comunicare in limba engleza


