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Final 

report 



Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care 
urmează să fie dobândite: 

 Stagiu de practică este organizat pentru elevii claselor a IX a si a Xa, 
ruta directă, specializarea tehnician în turism, profilul servicii, 90 de 
ore pregatire practică comasată.  

 
Cunostinţele care urmează să fie dobândite de participanţi sunt: 
• cunostinţe despre materialele şi echipamentele necesare curăţeniei 

în spaţiile de cazare şi în restaurantul unei pensiuni agroturistice şi 
importanţa utilizării lor; 

• să cunoască consumabilele din inventarul spaţiilor de cazare şi al 
restaurantului precum şi importanţa utilizării lor; 

• să cunoască succesiunea logică a etapelor de efectuare a serviciilor 
de curăţenie în spaţiile de cazare. 

• să cunoască succesiunea etapelor pentru pregătirea salonului de 
servire din cadrul pensiunii agroturistice 



 Abilităţi: 
•  de pregătire a salonului de servire şi a spaţiilor de 

cazare  
•  munca în echipă în cadrul pensiunii agroturistice 
•  comunicare şi interrelationare în limbi străine (engleza şi 

spaniola) 
Competenţe: 
• aplică legislaţia şi reglementările cu privire la securitatea 

şi sănătatea la locul de muncă; 
• asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
• aplică principiile ergonomice în organizarea activităţiilor 

din salonul de servire şi a spaţiilor de cazare 
• aranjează şi decorează  spaţiile de servire şi cele de 

cazare 
• serveşte preparate şi bauturi în restaurantul pensiune 
• dezvoltarea spiritului antreprenorial  

 



09.05.2011 
 

Activităţi practice în 
Hotelul şi restaurantul 
hotelului Entremontes 

 

 

Vizitarea oraşului Gijon. 



10.05.2011 
 

Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului Entremontes 

 

 

Vizitarea obiectivului 
La Providencia Del 

Mirador, Gijon 



11.05.2011 
 

Activităţi practice în 
Hotelul şi restaurantul 

hotelului El Espino 

 

Vizită la 
Acquarium, 

Gijon 



12.05.2011 
 

Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului El Espino 

 
 

Vizită la Universidad Laboral 



13.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului Posada del 

Monasterio 

 
Vizită la Sports Harbour, Barrio de Cimandevilla 



14.05.2011 

Vizitarea oraşului Cangas de Onis; am fost la o sidrerie şi 
am degustat bautura specifică asturiană, cidru, după 

care am fost pe Coasta Marii Cantabrice, “La Buffones”. 

 

 



15.05.2011 
Am parcurs cel mai cunoscut traseu din munţii Picos de 

Europa, de 12 km. 



16.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului Posada del 

Monasterio 

 

 

Vizitarea obiectivului 
Preromanic 



17.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului La 

Casona 

 

 

  Vizită pe plaja   
Llanes 



18.05.2011 
 

 Activităţi practice în 
Hotelul şi restaurantul 
hotelului La Casona 

 

 

Vizită la Jurassic 
Museum 



19.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului La Ruta de 

Cabrales 

 

 

 

 

Jocul de Paintball 



20.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului La Ruta 

de Cabrales 

 
Am participat la 

organizarea  

concursului de 

 ciclism din 

 Cangas de Onis 



21.05.2011 

         Am participat la startul concursului 

de ciclism, apoi am mers la Lacul Dobra  

din munţii Picos de Europa. După amiază  

am participat la decernarea premiilor  

concursului. 



22.05.2011 

    Vizitarea unei peşteri de pe Llanes. 

 După aceea am fost la o fabrică de cidru  

numită Crespo, apoi am fost în  

Covadonga la Catedrala şi peştera Sfânta Maria. 

 



23.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului Villa de 

Mestas 

 

 

Vizită la plaja La 
Vega  



24.05.2011 
 

 Activităţi practice în 
Hotelul şi restaurantul 

hotelului Villa de Mestas 

 

 

Activitatea de 
canotaj pe  
River Sella 



25.05.2011 
 

 Activităţi practice în 
Hotelul si 

restaurantul hotelului 
Palacio de la Teyeria 

 

 

Vizită 
la 

Cueva 
del 

Pindal 



26.05.2011 
 

 Activităţi practice în Hotelul şi 
restaurantul hotelului Avelina 

 

 

Vizită la Minning 
Museum 



27.05.2011 
 Evaluarea 
finală în 
cadrul 

Hotelului 
Avelina 

 

 

Activitatea de 
orientare 



28.05.2011 

Trekking la Covadonga Lakes, apoi am  

fost în Parcul Natural la activitatea anuală de  

plantat copaci.   



29.05.2011 
Activitatea de BTT(ciclism montan). 

 După aceea am participat la  

 petrecerea de rămas bun. 


