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CONDITII SI TEMATICA 

:  

Nu exista conditionari de varsta sau pregatire profesionala. 
 

MODULUL 1: Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, 
inclusiv alimentație publică și a colectivităților. 
• Nivelul I se adresează managerilor, șefilor de secție, directorilor pentru asigurarea calității 
etc., din unitățile cu profil alimentar (producție, comercializare, depozitare, transport) și din 
unitățile de alimentație publică și colectivă 
• Nivelul II se adresează operatorilor din industria alimentară, din unitățile de alimentație 
publică și colectivă și vânzătorilor în funcție de tipul de activitate (lapte și produse lactate, 
carne și preparate din carne, pește, pâine, produse de panificație, zahăr și produse 
zaharoase etc.) 
• Nivelul III se adresează personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de 
alimentație publică și colectivă 
MODULUL 2: Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii și 
tineri,unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, etc.) 
• Se adresează personalului de îngrijire din unitățile de asistență medicală, colectivități de 
copii și tineri, unități de cazare 
MODULUL 3: Producția și distribuția apei potabile, inclusiv a apei potabile îmbuteliate. 
• Nivelul I se adresează managerilor, șefilor de secție, directorilor pentru asigurarea calității 
etc., din unitățile de producere și distribuție a apei potabile, inclusiv îmbuteliate; 
• Nivelul IIse adreseazăoperatorilor din unitățile de producție și distribuție a apei potabile 
inclusiv apa potabilă îmbuteliata; 
• Nivelul III se adreseazăpersonalului de întreținere și reparații din unitățile de producție și 
distribuție a apei potabile inclusiv apa potabilă îmbuteliata. 
MODULUL 4: Servicii de îngrijire corporală 
• Se adresează personalului ce oferă servicii de îngrijire corporală. 
MODULUL 5: Servicii tip dezinfecție, dezinsecție și deratizare 
• Se adresează personalului ce oferă servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. 
 
 
Ne dorim ca la sfarsitul cursului: 
 
Sa-ti insusesti cunostintelor si deprinderilor elementare referitoare la pastrarea sanatatii si 
prevenirea imbolnavirilor, pe care lucratorii din sectoarele de activitate cu risc pentru 
sanatatea populatiei trebuie sa le posede. 
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