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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE OBŢINERE A 
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Specializarea ORGANIZATOR BANQUETING 

Profesor: PINTEA EVA 

 

1. Organizarea activităţii de catering 

2. Organizarea mesei de revelion 

3. Organizarea serviciilor în spaţiile de primire 

4. Organizarea serviciilor personalizate în spaţiile de primire 

5. Organizarea bufetului 

6. Organizarea spaţiilor de primire şi servire 

7. Tipuri de evenimente pentru care se organizează protocol 

8. Oferta pentru mese festive a unităţii  ....x......... 

9. Dotarea şi amenajarea barului 

10. Organizarea activităţii din bar 

11. Oferta de servicii pentru mesele oficiale şi festive 

12. Organizarea activităţii de degustare 

13. Organizarea meselor de dineu 

14. Organizarea banchetului 

15. Forme de servire în restaurante 

16. Tehnici de servire în unităţile de alimentaţie 

17. Organizarea şi servirea micului dejun 

18. Organizarea şi servirea dejunului 

19. Organizarea şi servirea meselor pentru cină 

20. Oferta serviciilor în turismul internaţional 

21. Organizarea mesei de crăciun 

22. Organizarea mesei de paşti 

23. Mise-en-place-ul în unităţile de servire 

24. Comportament şi etică profesională în unităţile de servire 

25. Planificarea acţiunilor de protocol 

26. Tehnica alcătuirii meniurilor 
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Specializarea ORGANIZATOR BANQUETING 

Profesor: CUCEA RAMONA 

 

1. Analiza concurentilor din mediul de afaceri 

2. Analiza S.W.O.T. a ofertei de produse/servicii 

3. Concurenta – componenta a pietei 

4. Modalitati de crestere a eficientei activitatii intreprinderii 

5. Promovarea pe piata a ofertei proprii de produse/servicii 

6. Anticiparea nevoilor clientilor si adaptarea permanenta a ofertei 

7. Realizarea unei oferte competitive pe piata 

8. Aplicarea strategiilor adecvate intr-un mediu concurential normal 

9. Corespondența cu clientii 

10. modalitati de promovare a ofertei de produse/ servicii pe piaţă  

11. Marketingul in activitatea pe piata a firmei  

12. Lansarea serviciilor sau produselor noi pe piaţă 

13. Publicitaea pe internet  

14. Tipuri de publicitate utilizate în promovarea produselor/serviciilor  pe piaţă 

15. Modalităţi de motivare a angajaţilor firmei 

16. Studiu privind satisfacţia consumatorilor pe piaţă 
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