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Domnule director, 

Vă trimit această scrisoare pentru a vă prezenta felicitările mele pentru locația 
dumneavoastră de cursuri de formare profesională în gastronomie și patiserie, pe care 
am avut onoarea să o expertizez cu ocazia vizitei de la sfârșitul lunii octombrie 2021. Cu 
ocazia vizitei mele la Institut Culinaire Disciples Escoffier am constatat calitatea 
echipamentelor moderne puse la dispoziție pentru formarea profesională a cursanților, 
dar și calitatea noțiunilor transmise de trainerii institutului. Am apreciat în mod deosebit 
implicarea profesorilor în procesul de predare către cursanți.
De asemenea am avut ocazia să constat la fiecare cursant legătura dintre tehnicile 
culinare aplicate în bucătaria tradițională franceză și elementele de modernitate pe care 
aceștia le-au demonstrat în anumite momente.

Am avut ocazia să verific organizarea posturilor de lucru, eforturile depuse pentru a 
respecta regulile HACCP aplicate la nivel european, aplicarea și respectarea tehnicilor 
din gastronomia și patiseria franceză, utilizarea echipamentelor profesionale. Felicit de 
asemenea cursanții pentru ținuta lor ireproșabilă și la savoir-faire de care au dat dovadă 
pe parcursul examenului și a decernării diplomelor.

De peste 20 ani, eu conduc in Franța cursuri de formare profesională în domeniul hotelier 
și știu să apreciez o formare profesională de calitate. Vă asigur că eu consider instruirea 
desfășurată de ICDE România, ca pe un training de foarte înaltă calitate și de același 
nivel cu pregătirea implementată în Franța.

De asemenea, prin această scrisoare, confirm parteneriatul semnat la data de 04 iulie 
2021 între Institutul dumneavoastră (ICDE România) și instituția noastră (Notre Dame La 
Riche - Tours - Franța) în scopul evaluării cursanților dumneavoastră la un nivel de 
certificare profesională în gastronomia franceză.
De asemenea, vă confirm să vă aducem expertiza noastră pentru a vă permite să vă 
mențineți nivelul de calitate al pregătirii cursanților.

Vă stau la dispoziție pentru orice informație utilă și vă transmit, Dle. Director, cele mai 
bune salutări.
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