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Conditii si tematica 

Curs ACREDITAT de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei din anul 2008 

Senatul a adoptat, in data de 18.02.2014, în plen, o iniţiativă legislativă privind exercitarea 
profesiei de bonă. Potrivit actului normativ, poate fi bonă orice cetăţean român sau străin, 
care posedă diplomă recunoscută sau echivalată pentru domeniul de activitate. 

TOTAL ORE : 40 ore  
Cursul se desfasoara in zilele de sambata. 
 
DESCRIEREA OCUPATIEI: 
Persoana angajata ca bona ofera servicii de ingrijire personala a copiilor, la domiciliul familiei 
care solicitata acest lucru pentru copii sai. 
 
DESCRIEREA CURSULUI: 
Cursul urmareste dobandirea de cunostinte si abilitati necesare desfasurarii in bune conditii 
si la standarde de pregatire ridicate a profesiei de bona. 
 
PREGATIRE GENERALA MINIMA PENTRU INSCRIERE LA CURS: 
Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii 
învăţământului nr. 84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de 
către aceştia. 
 
CANDIDATI POTENTIALI: 
Orice persoana care doreste obtinerea unei specializari in meseria  de baby sitter in vederea 
unei posibile angajari, precum si persoanele care ocupa un post in acest domeniu, dar care 
nu detin inca certificatul care sa le ateste aceasta specializare se pot inscrie pentru a 
participa la acest curs. 
 
EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA: 
Evaluarea finală se va face pe baza unui test scris. 
  
 In urma absolvirii cursului absolventii vor dobandi competentele profesionale referitoare la: 

• comunicarea eficienta cu copilul; 
• asigurarea conditiilor igienico-sanitare; 
• completarea fisei de ingrijire a copilului asistat; 
• asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor; 
• formarea/ dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat; 
• respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale; 
• supravegherea starii de sanatate a copilului asistat. 
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ACTE NECESARE INSCRIERII LA CURSURI: 
Pentru inscrierea la curs va sunt necesare urmatoarele acte: 
 

• copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.); 

• copie dupa ultimul act de studii sau foaia matricola; 
• adeverinta de la medicul de familie 
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