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În perioada 17-22 octombrie 2020 s-a desfăşurat Campionatul Gastronomic pentru

Juniori, un concurs monitorizat de Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională în Comerţ,
Hoteluri şi Restaurante din Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
al Republicii Moldova şi alte entităţi / asociaţii guvernamentale.
Considerând valide atenţionările Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică,
organizatorii au gestionat concursul în format hibrid: online /offline.
Campionatul s-a axat pe următoarele probe: Prezentarea instituţiei, Tema pentru acasă, Cutia
magică, Proba individuală.
Echipa Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, formată din 8 elevi competenţi ce îşi fac
studiile la programul de formare profesională tehnică: “Tehnologia alimentaţiei publice”
(Răileanu Maria, Creţu Silvia, Troian Fiama, Leahu Natalia, Miron Eugen, Buzu Victor, Dîru
Elena, Colun Diana) a demonstrat experienţă, aptitudine, măiestrie, vocaţie!
Administraţia instituţiei aduce mulţumiri elevilor participanţi, cadrelor didactice CNC al ASEM
implicate în proces şi, evident, membrilor Comisiei de jurizare!

Determinarea progresului în domeniul culinar devine o prerogativă a “Campionatului
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Gastronomic pentru Juniori”, eveniment care întruneşte tradiţional actanţii principali ai
învăţământului profesional tehnic!
Ghidaţi cu iscusinţă de cadrele didactice din instituţie, participanţii la evenimentul desfăşurat
în perioada 17-22 octombrie, au demonstrat abilităţi culinare desăvârşite, acumulând un număr
impunător de medalii / menţiuni. Câştigătorii au fost desemnaţi oficial la Ceremonia de premiere
a învingătorilor, activitate organizată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării!
Administraţia CNC al ASEM apreciază implicarea ELEVILOR / CADRELOR DIDACTICE din
instituţie, considerând rezultatele acestora dovadă a excelenţei în plan profesional!
Proba “Tema pentru acasă”: Medalia de Bronz;
Premii speciale pentru bucatele cel mai bine la cele trei categorii: aperitiv, preparat de bază şi
desert:
BUZA VICTOR, Medalia de aur - Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM pentru prepararea
cărnii, preparat de bază Categoria Individuală;
NATALIA LEAHU, Medalia de argint - Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM pentru
prepararea desertului Cutia Magică.
TROIAN FIAMA, Diplomă de menţiune - Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM la categoria
individuală..

