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1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ
Sarcinile ajutorului de ospătar implică asistarea serviciilor, organizarea și curățenia
din sala de mese a restaurantului.

2. OBIECTIVUL PRINCIPAL
Obiectivul principal este acela de a
oferi serviciilor de catering (în cantine,
cafenele, restaurante, hoteluri, centre
de zi), un asistent la serviciul din sala de
mese, în vederea asigurării comenzii,
curățeniei, respectării tuturor regulilor
de igienă, astfel încât să permită
clienților să mănânce într-o ambianță
plăcută. Un ajutor de ospătar bun
îmbunătățește calitatea serviciilor
oferite și prin urmare, imaginea afacerii.

2.1. Obiective specifice / câteva acțiuni de realizat
- Aranjarea mesei cu toată vesela și tacâmurile necesare.
- Debarasarea mesei după servire: ridicarea tacâmurilor, farfuriilor,
paharelor, resturilor de mâncare și curățarea corectă a mesei pentru a
putea fi aranjată din nou.
- Uscarea și depozitarea tacâmurilor spălate.
- Curățarea sălii de mese după orele de serviciu și punerea gunoiului în
containere.
- Servicii de asistență la masă: servirea mâncării și a băuturilor; debarasarea
farfuriilor folosite între felurile de mâncare.
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3. COMPETENȚE NECESARE
3.1. COMPETENȚE PROFESIONALE

•
•
•
•
•

• Formă fizică bună deoarece vei
petrece mult timp în picioare, cărând tăvi și
curățând.
• Metodic(ă) și atent(ă) pentru că se
lucrează cu obiecte care se pot sparge.
• Aspect îngrijit tot timpul.
• Bună organizare spațială și temporală.
• Abilitatea de a lucra cu mănuși.
Abilitatea de a lucra fără supraveghere.
Punctualitate.
Responsabilitate
Știe să bată la ușă înainte de a intra în cameră (modul corect de a anunța
serviciile de menaj).
Îndeplinește sarcinile fără a fi distras(ă) de alte persoane într-un mediu plin
de oameni și zgomote care pot distrage atenția.

3.2. COMPETENȚE SOCIALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Respectă regulile de politețe.
Abilități bune pentru servirea clientului.
Concentrare bună.
Menține contactul vizual și ascultă activ.
Solicită ajutor.
Urmează ordinele.
Capabil să admită critica și să recunoască greșelile.
Face față la presiunea muncii.
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4. ACȚIUNI - SARCINI

CULEGERE DE EXERCIȚII
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4.1. ACȚIUNEA 1 – ARANJAREA MESEI
4.1.1.
SARCINILE ȘI OPERAȚIILE DE
LUCRU CARE COMPUN ACȚIUNEA

Descriere: acțiunea de pregătire a mesei cu
tacâmurile și vesela necesare pentru servirea
mâncării.

AJUTOR DE OSPĂTAR

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

5

4.1.2.

CE ESTE ACEASTĂ ACȚIUNE? DESCRIEREA OPERAȚIILOR DE LUCRU

Așa cum poți vedea în imagini, pentru această acțiune trebuie să execuți
următoarele operații de lucru:
a) Colectarea tuturor tacâmurilor și veselei necesare (dacă este necesar pune

b)

c)

d)

e)
f)

totul într-o tavă)
Napron/suport individual;
Tacâmuri;
Farfurii și pahare;
Șervet/șervețele;
Pune napronul/ suportul individual pe masă
Napronul trebuie așezat simetric pe masă și bine întins;
Suporturile individuale trebuie plasate față în față, lăsând aceeași distanță
între ele și aliniate cu marginile mesei.
Așază farfuriile una în fața celeilalte în mijlocul fiecărui loc de la masă.
Farfuriile trebuie așezate la aceeași distanță față de marginile mesei.
Distribuie tacâmurile la locurile corespunzătoare fiecăruia:
Cuțitele în partea dreaptă a farfuriei;
Lingurile în partea dreaptă a farfuriei;
Furculițele în partea stângă a farfuriei;
Fiecare tacâm trebuie să fie așezat la aceeași distanță față de farfurie.
Pune șervețelul sub cuțit.
Pune paharele în fața farfuriei și aliniate în dreptul cuțitului.
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Mai jos, este un exemplu cu imagini, pentru a vedea în ce constă fiecare din aceste
operații de lucru:
a) Colectarea tuturor tacâmurilor și veselei necesare

-

(dacă este necesar pune totul într-o tavă)
Napron/suport individual;
Tacâmuri;
Farfurii și pahare;
Șervet/șervețele;

b) Pune napronul/ suportul individual pe masă.

- Napronul trebuie așezat simetric pe masă și bine întins;

- Suporturile individuale trebuie plasate față
în față, lăsând aceeași distanță între ele și
aliniate cu marginile mesei.
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c) Așază farfuriile una în fața celeilalte în mijlocul fiecărui loc de la masă.

- Farfuriile trebuie așezate la aceeași distanță față de marginile mesei.

d) Distribuie tacâmurile la locurile corespunzătoare fiecăruia:

-

Cuțitele în partea dreaptă a farfuriei;
Lingurile în partea dreaptă a farfuriei;
Furculițele în partea stângă a farfuriei;
Fiecare tacâm trebuie să fie așezat la aceeași distanță față de farfurie.

e) Pune șervețelul sub cuțit.

f) Pune paharele în fața farfuriei și aliniate în

dreptul cuțitului.
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Pentru această acțiune va trebui să:
1.

Știi fețele de masă, naproanele, suporturile, tacâmurile, vesela,
șervețelele, ordinea și locul fiecăruia pentru a așeza masa (se poate folosi
o listă de verificare dacă este nevoie).

2.

Ai grijă la folosirea obiectelor de veselă fragile (dacă ai dificultăți poți folosi
un cărucior pentru a le transporta).

3.

Trebuie să fii atent și metodic pentru a pune toate obiectele la locul lor
corect.

ASPECTUL, ORDINEA ȘI CURĂȚENIA MESEI SUNT FOARTE IMPORTANTE
PENTRU COMPANIE.
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4.1.3.

EXERCIȚII

FIȘA DE LUCRU 1
Încercuiește imaginile care corespund tacâmurilor și veselei așezate corect pentru
a servi masa într-un restaurant.
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FIȘA DE LUCRU 2
Ordonează imaginile de mai jos în ordinea corectă a executării operațiilor de
lucru pentru aranjarea mesei. Notează operațiile de la 1 la 6, 1 reprezentând prima
operație executată, iar 6 ultima. ①②③④⑤⑥
Colectarea tuturor tacâmurilor și
veselei necesare (dacă este
necesar pune totul într-o tavă).

Așază farfuriile una în fața
celeilalte în mijlocul fiecărui loc
de la masă.

⃝

⃝

Pune napronul/ suportul
individual pe masă.

Pune paharele în fața farfuriei și
aliniate în dreptul cuțitului.

⃝

⃝

Distribuie tacâmurile la locurile
corespunzătoare fiecăruia.

Pune șervețelul sub cuțit.

⃝

⃝

AJUTOR DE OSPĂTAR

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

11

4.1.4.

SITUAȚII NEPREVĂZUTE

1. Aranjând masa, observi că fața de masă are o pată.

CE POȚI FACE?
Schimbi fața de masă cu una curată.

ATENȚIE!
Întotdeauna fața de masă, napronul sau suportul
individual trebuie să fie curate.

2. Așezând masa observi niște tacâmuri folosite.

CE POȚI FACE?
Duci tacâmurile folosite la spălat și așezi tacâmuri curate.

ATENȚIE!
Întotdeauna masa se așază numai cu tacâmuri și veselă
curate, nefolosite.
3. Punând paharele pe masă, unul cade și se sparge.

CE POȚI FACE?
Avertizezi șeful de sală. Îndepărtezi cu grijă paharul
spart și strângi cu mătura toate cioburile. Pui un alt
pahar pe masă.

ATENȚIE!
Întotdeauna fii atent la cioburi. Acestea sunt ascuțite
și foarte ușor te poți accidenta.
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4.2. ACȚIUNEA 2: DEBARASAREA
MESEI

4.2.1. SARCINILE ȘI OPERAȚIILE DE LUCRU
CARE COMPUN ACȚIUNEA
Descriere: acțiunea de a îndepărta tot ceea ce
a fost servit la masă după ce au plecat clienții.
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4.2.2. CE ESTE ACEASTĂ ACȚIUNE? DESCRIEREA OPERAȚIILOR DE LUCRU
Așa cum poți vedea în imagini, pentru această acțiune trebuie să execuți
următoarele operații de lucru:
a) Verifică numărul de mese care trebuie curățate.
b) Îndepărtează toate resturile de pe masă.

- pentru a îndepărta sticlele goale, cutiile, alte ambalaje goale și șervețele de
hârtie folosite poți utiliza o tavă sau un cărucior atunci când/dacă este
cazul.
c) Pune gunoiul în locul său corect.
- Dacă la locul de muncă se reciclează, gunoiul se depozitează selectiv în
pubela corespunzătoare.
d) Adună toate farfuriile și tacâmurile de pe masă și du-le la bucătărie.
- Folosește o tavă sau cărucior dacă ai dificultăți în manevrarea veselei.
e) Adună toate paharele și du-le la bucătărie.
- Folosește tava compartimentată, specială pentru pahare, dacă ai dificultăți
în mânuirea acestora.
- În bucătărie pune paharele în locul destinat pentru vasele murdare.
f) Îndepărtează napronul/suportul individual

- Dacă s-au utilizat naproane, le pui în coșul cu textile murdare;
- Dacă s-au utilizat suporturi individuale, le curăți cu o cârpă umedă și le
depozitezi.
g) Curăță masa
- Folosește o cârpă umedă pentru a curăța masa;
- Apoi șterge masa cu o cârpă uscată ca să nu rămână pete.
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Mai jos, este un exemplu cu imagini, pentru a vedea în ce constă fiecare din aceste
operații de lucru:

a) Verifică numărul de mese care trebuie curățate.

b) Îndepărtează toate resturile de pe masă.

c) Pune gunoiul în locul său corect.

d) Adună toate farfuriile și tacâmurile de pe masă și du-le la bucătărie.
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e) Adună toate paharele și du-le la bucătărie.

f) Îndepărtează napronul/suportul individual

g) Curăță masa
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Pentru această acțiune va trebui să:
1. Știi în ce ordine se curăță masa.
2. Recunoști dificultățile și să folosești instrumente auxiliare dacă este
nevoie.
3. Fii atent pentru ca totul să fie curat și ordonat.
4. Ai grijă la mânuirea vaselor și paharelor care se pot sparge.
5. Să pui totul la locul său.

COLECTAREA SELECTIVĂ A GUNOIULUI ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
PENTRU COMPANIE.
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4.2.3. EXERCIȚII
FIȘA DE LUCRU 3
Identifică operațiile care se potrivesc cu acțiunea de debarasare a mesei.
Răspunde cu da sau nu:
DA

NU
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4.2.4. SITUAȚII NEPREVĂZUTE
1. Când duci tava sau căruciorul cu vase murdare în bucătărie, un pahar cade și
se sparge.

CE POȚI FACE?
Informezi responsabilul de sală, strângi cioburile și curăți locul unde s-a spart
paharul.

ATENȚIE!
Cioburile sunt ascuțite și te poți accidenta ușor.
2. Găsești mâncare rămasă atunci când te duci să debarasezi masa.

CE POȚI FACE?
Aduni farfuriile și tacâmurile și le duci la bucătărie.

ATENȚIE!
Niciodată nu este permis să mănânci ce a rămas de la client, chiar dacă acesta a
plecat.

3. Duci gunoiul, dar nu mai știi cum să-l depozitezi selectiv.

CE POȚI FACE?
Informezi responsabilul de sală. Ceri ajutor!

ATENȚIE!
Nu este permis să depozitezi gunoiul la întâmplare.

AJUTOR DE OSPĂTAR

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

PORTUGALIA

SLOVENIA

SPANIA

ROMÂNIA

19

4.3. ACȚIUNEA 3: USCAREA
TACÂMURILOR

4.3.1. SARCINILE ȘI OPERAȚIILE DE LUCRU
CARE COMPUN ACȚIUNEA

Descrierea: acțiunea de îndepărtare a
excesului de apă de pe tacâmuri, uscarea și
depozitarea acestora în mod corespunzător.
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4.3.2. CE ESTE ACEASTĂ ACȚIUNE? DESCRIEREA OPERAȚIILOR DE LUCRU
Așa cum poți vedea în imagini, pentru această acțiune trebuie să execuți
următoarele operații de lucru:
a) Ia prosopul de bucătărie special pentru ștergerea tacâmurilor.
b) Șterge excesul de apă.

- Dacă tacâmurile se află pe o tavă, pune prosopul peste tacâmuri.
c) Mânuiește întotdeauna tacâmurile cu ajutorul prosopului de bucătărie.
Mâinile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu tacâmurile.
- Ridică tacâmurile folosind un capăt al prosopului; folosește celălalt capăt
pentru a șterge tacâmul până când acesta este complet uscat;
- În cazul în care, pe parcursul uscării prosopul s-a umezit, schimbă-l cu unul
nou, curat și uscat.
d) Depozitează tacâmurile la locul lor, după uscare.
- De obicei, le așezi într-un suport curat de uscare, pentru a fi folosite din
nou la aranjarea mesei.

Mai jos, este un exemplu cu imagini, pentru a vedea în ce constă fiecare din aceste
operații de lucru:
a) Ia prosopul de bucătărie special

pentru ștergerea tacâmurilor.

b) Șterge excesul de apă.

- Dacă tacâmurile se află pe o tavă,
pune prosopul peste tacâmuri;
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c) Mânuiește întotdeauna tacâmurile cu ajutorul prosopului de bucătărie.

Mâinile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu tacâmurile.
- Ridică tacâmurile folosind un capăt al prosopului; folosește celălalt capăt
pentru a șterge tacâmul până când acesta este complet uscat;

- În cazul în care, pe parcursul uscării prosopul s-a
umezit, schimbă-l cu unul nou, curat și uscat.

d) Depozitează tacâmurile la locul lor, după uscare.

- De obicei, le așezi într-un suport curat de uscare, pentru a fi folosite din nou
la aranjarea mesei.
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Pentru această acțiune va trebui:
1. Să ai grijă la mânuirea obiectelor ascuțite.
2. Să urmărești cu atenție pentru ca toate tacâmurile să fie bine spălate

și uscate.
3. Să fii atent și să îți amintești locul fiecărui obiect.

TACÂMURILE CURATE ȘI ORDONATE SUNT FOARTE IMPORTANTE
PENTRU COMPANIE.
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4.3.3. EXERCIȚII
FIȘA DE LUCRU 4
Unește printr-o linie descrierea operației de lucru cu imaginea care i se potrivește.

Șterge excesul de apă.

Mânuiește întotdeauna tacâmurile cu
ajutorul prosopului de bucătărie.

Depozitează tacâmurile la locul lor, după
uscare.

Ia prosopul de bucătărie special pentru
ștergerea tacâmurilor.

În cazul în care, pe parcursul uscării prosopul
s-a umezit, schimbă-l cu unul nou, curat și
uscat.
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4.3.4. SITUAȚII NEPREVĂZUTE
1. Printre tacâmurile pe care trebuie să le usuci, observi unele care nu sunt
bine spălate.

CE POȚI FACE?
Iei tacâmurile care nu sunt bine spălate și le duci la spălător.

ATENȚIE!
Niciodată nu ștergi tacâmurile care nu sunt spălate bine cu prosopul pentru
uscare.
2. În timp ce ștergi tacâmurile, îți cade unul pe jos.

CE POȚI FACE?
Iei tacâmul de pe jos și îl duci la spălător.

ATENȚIE!
Niciodată nu ștergi tacâmul care a căzut pe jos cu prosopul pentru uscare.
3. În timp ce ștergi cuțitele, atingi lama unuia și începe să curgă sânge.

CE POȚI FACE?
Cere ajutorul unui coleg pentru a opri sângele punându-ți un plasture
sanitar. Dacă a picat sânge pe tacâmuri, le duci la spălător. Schimbi prosopul de
uscare.

ATENȚIE!
Prosopul de uscare se folosește doar pentru tacâmuri, niciodată pentru
accidente personale.

4.3.5. ACTIVITĂȚI DE REALITATE VIRTUALĂ
TE ROG SĂ VIZUALIZEZI SCENARIILE DE REALITATE VIRTUALĂ.
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4.4. ACȚIUNEA 4: CURĂȚAREA
SĂLII DE MESE

4.4.1. SARCINILE ȘI OPERAȚIILE DE
LUCRU CARE COMPUN ACȚIUNEA

Descrierea: acțiunea prin care se șterge
praful din sala de mese, se spală și se
șterg podelele.
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4.4.2. CE ESTE ACEASTĂ ACȚIUNE? DESCRIEREA OPERAȚIILOR DE LUCRU
Așa cum poți vedea în imagini, pentru această acțiune trebuie să execuți
următoarele operații de lucru:
a) Ia laveta de praf și sprayul (recomandate de restaurant) pentru ștergerea
b)
c)

d)

e)
f)
g)

prafului.
Ridică toate obiectele decorative și șterge praful de pe suprafețe.
Curăță obiectele și pune-le la locul lor.
- Nu șterge praful de pe obiecte ținându-le pe masă. Dacă faci acest
lucru, praful se va așterne pe suprafața mesei pe care ai curățat-o.
Spală podeaua.
Utilizează peria potrivită suprafeței pe care o aspiri.
Utilizează un mop curat și apă pentru a curăța orice pardoseală din lemn
sau gresie.
Pune la gunoi tot ceea ce a rămas după curățenie.
Golește coșul de gunoi.
Schimbă sacul de gunoi.

Mai jos, este un exemplu cu imagini, pentru a vedea în ce constă fiecare din aceste
operații de lucru:
a) Ia laveta de praf și sprayul (recomandate de restaurant) pentru ștergerea

prafului.

b) Ridică toate obiectele decorative și șterge praful de pe suprafețe.
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c) Curăță obiectele și pune-le la locul lor.

- Nu șterge praful de pe obiecte ținându-le
pe masă. Dacă faci acest lucru, praful se va
așterne pe suprafața mesei pe care ai
curățat-o.

d) Spală podeaua.

- Utilizează peria potrivită pentru
suprafața pe care o aspiri.

- Utilizează un mop curat și apă pentru a curăța
orice pardoseală din lemn sau gresie.

e) Pune la gunoi tot ceea ce a rămas după

curățenie.

f) Golește coșul de gunoi.

g) Schimbă sacul de gunoi.
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Pentru această acțiune va trebui să:
1. Știi care sunt instrumentele pe care trebuie să le folosești pentru

fiecare sarcină.
2. Ai grijă când mânuiești obiectele și instrumentele de lucru.
3. Fii atent ca să poți pune totul înapoi la locul potrivit.
4. Urmărești cu atenție pentru ca totul să fie curat.
5. Fii atent pentru ca toate pungile de gunoi să fie bine închise.

ORDINEA ȘI CURĂȚENIE ÎN SALA DE MESE SUNT FOARTE IMPORTANTE
PENTRU COMPANIE.
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4.4.3. EXERCIȚII
FIȘA DE LUCRU 5
Încercuiește imaginile care nu corespund acțiunii de curățare a sălii de mese.
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4.4.4. SITUAȚII NEPREVĂZUTE
1. Îți cade oliviera din mână, iar sarea, piperul și uleiul se împrăștie pe masă și
pe jos.

CE POȚI FACE?
Strângi toată mizerie făcută. Ștergi masa și podeaua. Aduci o olivieră nouă.

ATENȚIE!
Niciodată nu folosești ingredientele care au căzut pe masă sau pe jos.
2. Sacul de gunoi se rupe în timp ce îl scoți din coș.

CE POȚI FACE?
Ceri ajutor pentru a pune sacul rupt într-unul nou. Ștergi cu grijă podeaua.

ATENȚIE!
Niciodată nu transporți un sac rupt din care curge gunoi.
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4.5. ACȚIUNEA 5: SERVIREA LA MASĂ

4.5.1. SARCINILE ȘI OPERAȚIILE DE LUCRU
CARE COMPUN ACȚIUNEA

Descrierea: acțiunea prin care alimentele și
băuturile comandate se servesc la masă
respectând regulile de politețe și igienă.
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4.5.2. CE ESTE ACEASTĂ ACȚIUNE? DESCRIEREA OPERAȚIILOR DE LUCRU
Așa cum poți vedea în imagini, pentru această acțiune trebuie să execuți
următoarele operații de lucru:
a) Urmărește când este gata comanda pentru a fi servită la masă.

- Întotdeauna verifică pentru ce masă este comanda.
b) Salută și zâmbește când te apropii de masă.
c) Servește băuturile mai întâi.
- Dacă ai dificultăți la transportarea lor poți folosi o tavă sau un cărucior.
d) Acordă atenție comenzii pe care trebuie să o servești.
- Femeile sunt primele servite.
- Întotdeauna pune comanda pe masă prin partea dreaptă a clientului.
e) Servește aperitivele.
f) Ridică farfuriile folosite înainte de a servi felul următor.
- Asigură-te că clientul a terminat de mâncat înainte de a lua farfuria.
g) Servește felul principal.
- Fii atent ca toți clienții de la aceeași masă să primească mâncarea în același
timp.
h) Strânge toată mâncarea de pe masă înainte de desert.
- Înainte de a lua farfuriile de pe masă întreabă clienții dacă au terminat de
mâncat.
i) Mulțumește clienților pentru că au venit și invită-i să revină.
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Mai jos, este un exemplu cu imagini, pentru a vedea în ce constă fiecare din aceste
operații de lucru:
a) Urmărește când este gata comanda pentru a fi servită la masă.

- Întotdeauna verifică pentru ce masă este comanda.

b) Salută și zâmbește când te apropii de masă.

c) Servește băuturile mai întâi.

- Dacă ai dificultăți la transportarea lor poți
folosi o tavă sau un cărucior.
d) Acordă atenție comenzii pe care trebuie să o servești.

- Femeile sunt primele servite.
- Întotdeauna pune comanda pe masă prin partea dreaptă a clientului.

e) Servește aperitivele.
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f) Ridică farfuriile folosite înainte de

a servi felul următor.
- Asigură-te că clientul a terminat de
mâncat înainte de a lua farfuria.

g) Servește felul principal.

- Fii atent ca toți clienții de la aceeași masă să primească mâncarea în același
timp.

h) Strânge toată mâncarea de pe

masă înainte de desert.
- Înainte de a lua farfuriile de pe
masă întreabă clienții dacă au
terminat de mâncat.

i) Mulțumește clienților

pentru că au venit și
invită-i să revină.
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Pentru această acțiune va trebui să:
1. Știi cum sunt organizate și numerotate mesele.

- Se pot folosi plante decorative pentru organizarea specială a sălii.
2. Respecți și să știi normele de igienă și securitate în muncă.
3. Ai grijă când așezi sticlele și cutiile.
4. Acorzi atenție respectării regulilor de politețe.
5. Fii încrezător atunci când te apropii de clienți.

- Unii pot fi gălăgioși și categorici.
6. Ai grijă la mânuirea mâncării și băuturilor comandate.

SERVIREA CLIENȚILOR ÎN MOD ORDONAT, CORECT, IGIENIC ȘI
POLITICOS ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PENTRU COMPANIE.
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4.5.3. EXERCIȚII
FIȘA DE LUCRU 6
Identifică operațiile care se potrivesc cu acțiunea de servire la masă.
Răspunde cu da sau nu:
DA

NU
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4.5.4. SITUAȚII NEPREVĂZUTE
1. Atunci când duci băuturile la masă, din greșeală verși lichid pe masa
clientului.

CE POȚI FACE?
Îți ceri scuze imediat. Cureți lichidul vărsat. Anunți
șeful de sală. Aduci o altă băutură clientului.

ATENȚIE!
Întotdeauna trebuie să fii politicos și calm.
2. Încurci comenzile și duci o altă comandă la masă.

CE POȚI FACE?
Iei comanda înapoi și o duci la bucătărie. Informezi șeful de sală. Ceri ajutor
pentru confirmarea comenzii de la masa respectivă și duci comanda corectă.

ATENȚIE!
Unii clienți se pot supăra pentru că le-ai servit o altă comandă. Tu trebuie să
rămâi politicos și calm.

4.5.5. ACTIVITĂȚI DE REALITATE VIRTUALĂ
TE ROG SĂ VIZUALIZEZI SCENARIILE DE REALITATE VIRTUALĂ.
PUNE-ȚI OCHELARII VIRTUALI ȘI BUCURĂ-TE DE ACEASTĂ EXPERIENȚĂ.
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