
 

COMPETENȚELE UNUI TEHNICIAN NUTRIȚIONIST 

În urma parcurgerii cursului de TEHNICIAN NUTRIȚIONIST conform standardului de pregătire 

profesională (Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 emisă de Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul 

Naţional Pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional Şi Tehnic, având N.C. 5122.3.2), cu o durată de aproximativ 

6 luni de zile (1080 de ore ce cuprind seminarii cu prezență obligatorie susținute de formatori autorizați, studii de caz 

individuale și în echipă, proiecte și voluntariate) absolvenții vor fi specializați și autorizați: 

• Să ofere consiliere/consultanță nutrițională în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor 

sănătoase (fără patologii specifice) în funcție de targetul acestora (de exemplu: scăderea sau creșterea 

greutății corporale într-un mod echilibrat prin meniuri personalizate în funcție de particularitățile 

fiziologice, de job, de activitatea fizică și intelectuală a clientului ș.a) 

• Să alcătuiască diete/meniuri speciale pentru colectivități (grădinițe, after-school, lanțuri de 

restaurante și hoteliere ș.a). 

• Să sfătuiască clienții pentru schimbarea stilului de viață și a obiceiurilor alimentare (ținând cont de 

țara în care locuiesc aceștia și de cultura lor). 

• Să folosească și să-și sfatuiască clienții cu privire la metodele de gastrotehnie utilizate în prepararea 

meniurilor zilnice. 

• Să explice clienților săi într-un mod clar și argumentat diferențele între alimentele sănătoase și 

alimentele mai puțin sănătoase (alimente procesate exagerat, ce conțin coloranți, conservanți și E-uri), 

frecvența și efectele consumării lor. 

• Să recomande suplimente naturiste, suplimente nutritive și alimentare. 

• Să efectueze măsurători corporale și să le monitorizeze permanent pentru urmărirea atingerii 

obiectivelor propuse (realiste, obiective și sănătoase). 

 

DESFĂȘURAREA CURSULUI DE TEHNICIAN NUTRIȚIONIST 

Cursul presupune 19 module de studiu și un modul BONUS, fiecare modul conține filmulețe video, 

fișiere pdf, testare sau temă pentru acasă.  

În fiecare zi de sâmbătă, la ora 7:00 (ora Moldovei) se va activa câte un modul de curs care va fi urmat 

de o testare sau o temă pentru acasă. 

În cazul unui modul cu testare, va fi necesar să acumulați minim 70 de puncte pentru a trece la 

următorul modul. Testarea poate fi repetată de câte ori este necesar.  

În cazul unui modul cu temă pentru acasă practică, tema va fi verificată de coordonatorul cursului, 

ulterior veți primi un feedback. Tema poate fi acceptată de coordonator sau nu. În cazul în care tema 

nu va fi acceptată, va trebui să o rectificați și să o transmiteți repetat. Doar după ce tema va fi acceptată, 

vi se va deschide următorul modul de curs. 

Temele pentru acasă se vor verifica de luni până vineri, între orele 12:00 și 17:00. 



Cursul include 8 webinarii LIVE cu trainerii principali unde veți putea adresa întrebări care au apărut în 

timpul studierii modulelor și să primiți răspuns. Deasemenea, în cadrul fiecarui webinar va fi abordată 

o temă specifică pentru a demonta mituri și a crea claritate în informațiile studiate. Webinarele 

necesită prezența dvs, iar orarul îl veți găsi în cabinetul personal, după procurarea cursului.  

Important! 

Studierea se face în ritm propriu, în totalitate pe online. Dumneavoastră decideți când să accesați 

tema și cât timp dedicați studierii modulului. Însă, e necesar să dedicați maxim o săptămână pentru 

fiecare modul și să transmiteți tema pentru acasă la timpul potrivit pentru a avea acces la webinarele 

LIVE și la pregătirea pentru examen.   

Cursul va fi activ, după procurare, pentru 240 de zile de la începerea lui.  

 

Pentru înscrierea completă la cursul de Tehnician Nutriționist, e necesar să transmiteți actele dvs 

scanate sau pozate la mailul office.abcfitness@gmail.com, managerul nostru va întocmi contractul de 

formare profesională cu semnătură electronică, ulterior, după semnarea contractului veți face 

achitarea cursului în rate sau integral.  

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSUL DE TEHNICIAN NUTRIȚIONIST 

• Copie BULETIN 

• Copie CERTIFICAT DE NAŞTERE 

• Copie CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – dacă este cazul 

• Copie DIPLOMĂ DE STUDII (BAC sau Licențiat) 

• ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – clinic sănătos, apt pentru studii 

La transmiterea actelor, specificați numele și prenumele dvs, cursul la care doriți să participați și un 

număr de contact.  

În cazul persoanelor care nu au diploma de BAC, se va emite doar certificatul care atestă participarea 

la curs! 

 

 


