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Ministerul Educatiei

HOTARAREA NR. 22  DIN  14 IANUARIH 2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Privind aprobarea listei temelor pentru Examenul de certificare a competentelor
profesionale, Nivel 4, „Tehnician in turism" Si a

listei temelor pentru proba practica la Examenul de certificare a calific5rii profesionale,
Nivel 3, pentru calificarea „Ospatar (chelner), vanz5tor in unit5tile de alimentatie"
de la Colegiul „Mihail Cantacuzino", Ora§ul Sinaia, pentru anul Scolar 2021-2022.

Avand in vedere:

-  Lista  temelor  pentru  Examenul  de  certificare  a  competentelor  profesionale,  Nivel  4,

„Tehnician   in   turism",   avizata   in   sedinta   Ariei   Curriculare   „Tehnologii"   in   data   de
22.11.2021, iuregistrata la secretariatul unitatii cu nr. 256/14.01.2022;
-  Lista temelor pentni proba practica  la Examenul  de  certificare  a  calificatii  profesionale,
Nivel 3, pentru calificarea „Ospatar (chelner), vanz5tor in unifatile de alimentatie", avizata in
sedinta  Ariei  Curriculare  „Tehnologii"  in  data  de  22.11.2021,  inregistrata  la  secretariatul
unitatii cu nr. 255/14.01.2022;
-Sedinta Consiliului de Administratie, intrunit in data de 14.01.2022

in temeiul:

>   Art.  21,  23,  alin.  (2),  (3),  cap.  IV  din  OMEN  nr.  4434/2014  privind   aprobarea
Metodologiei  de  organizare  Si  desfasurare  a  exanenului  de  certificare  a  calific5rii
absolventilor invatinantului liceal, filiera tehnologica ;

>   Art. 20, alin. (4), cap. IV din OMEN nr. 4435/201  privind aprobarea Metodologiei de
organizare si desfapurare a exanenului de certificare a calificdrii profesionale pentru
absolventii invatamfrotului profesional cu durata de 3 ani
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£;Q:NSILIUL DE ADMINISTRATIE HOTARASTE :

Art.1.   Se   aproba   lista   temelor   pentru   Examenul   de   certificare   a   competentelor
profesionale, Nivel 4, „Tehnician in turism" de la Colegiul „Mihail Cantacuzino", Orasul
Sinaia pentni anul Scolar 2021 -2022.

Art.2.  Se  aproba  lista  pentru  proba  practica  la  Examenul  de  certificare  a  calificarii
profesionale,  Nivel  3,  pentru  calificarea  „Ospatar  (chelner),  vanzator  in  unitatile  de
alimentatie"  de la Colegiul  „Mihail  Cantacurino",  Orasul  Sinaia,  pentru anul  Scolar 2021-
2022.

Art.3.  Directorul  Si  secretarul  Colegiului  "Mihail  Cantacuzino",  Orasul  Sinaia vor  duce  la
indeplinire prezenta hotatate.

Data in Sinaia,
Astazi,14.01.2o22


