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LISTA  OCUPAŢIILOR  DIN SECTORUL TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE, REGLEMENTATE SUB ASPECTUL 
FORMĂRII PROFESIONALE, PENTRU CARE EXISTĂ CERINŢE SPECIALE LA ORGANIZAREA PREGĂTIRII 

PROFESIONALE 
 
 

Departamente şi Autorităţi Profesia/ocupaţia 
pentru care există cerinţe 

speciale la organizarea pregătirii 
profesionale 

Act normativ Instituţia care 
reglementează/ 

avizează formarea 
profesională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Turismului 
 

 
1. Ghid de turism  

 
2. Ghid  naţional de turism  
(touroperator) 
 
3. Ghid de turism specializat  
pentru anumite segmente ale 
serviciilor turistice 
 
 

4. Agent de turism 

5. Manager în activitatea de turism 

6. Director de hotel/motel/hotel 
pentru tineret /hostel/camping/sat de 
vacanţă/popas turistic 
 
 
 
  7. Director de agenţie de turism, 
touroperatoare/detailistă/filială 
/sucursală 
 
 

H.G. nr. 305/2001 privind atestarea şi 
utilizarea ghizilor de turism, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Ordinul Ministrului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului   nr. 637 din  1 
aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile şi criteriile 
pentru selecţionarea, şcolarizarea, 
atestarea şi utilizarea ghizilor de turism 

Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 
privind condiţiile de acordare a  licenţei şi 
brevetului de turism 

 
Ordinul Ministrului Turismului nr. 
170/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind criteriile şi 
metodologia pentru eliberarea licenţelor şi 
brevetelor de turism, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoritatea de 
reglementare pentru 
Sectorul Turism, Hoteluri, 
Restaurante,  avizează 
documentaţia aferentă 
organizării programelor de 
formare profesională 

http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg305_2001.pdf�
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http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt637_2004.pdf�
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http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg238_2001.pdf�
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt170_2001.pdf�
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  8. Director de restaurant/rotiserie 
/cramă/braserie/berărie/grădină de 
vară//bar de noapte/bar de zi/cafe 
bar-cafenea/disco-bar(discotecă-
videotecă)/bufet bar/unităţi tip 
fastfood/cofetărie/patiserie 
 
  9. Cabanier 
 
10. Cameristă hotel 

11. Guvernantă de hotel/etaj 

12. Lucrător hotelier 

13. Receptioner de hotel 

14. Şef de recepţie hotel 

15. Administrator pensiune turistică 

16. Somelier 

17. Barman preparator 

18. Bucătar specialist/vegetarian/ 

dietetician 

19. Şef de sală restaurant (maître 

d'hotel) 

 

 

 

H.G. nr. 709/ 2009 privind clasificarea 
structurilor de primire turistice 

OMÎMMCTPL nr. 636/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
clasificarea structurilor de primire turistice 
cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul Ministrului Turismului nr. 
103/1995 privind aprobarea metodologiei 
organizării şi desfăşurării cursurilor de 
calificare profesională în meseriile de 
bază din activităţile hoteliere şi de turism 

 

http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg_1328.pdf�
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg_1328.pdf�
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/monitor_cu_autorizarea_1.pdf�
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/monitor_cu_autorizarea_1.pdf�
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/monitor_cu_autorizarea_1.pdf�

