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MANAGEMENTUL RESTAURANTELOR 

1. Date despre unitatea de curs 
Facultatea Tehnologia Alimentelor 
Catedra/departamentul Alimentatie si Nutritie 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 1010.1 Servicii publice de nutriție 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă) 4 E U – unitate de 
curs  

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore practice Lucrul individual 

Curs Lucrări practice Laborator  Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs 
Conform planului de învăţământ Teoria economică ș i marketing, Gastronomia I  

Conform competenţelor Utilizarea cunoştinţ elor de bază  privind teoria economica ș i marketing, 

explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor ș i metodelor necesare 

pentru planificarea, coordonarea şi monitorizarea sistemelor de management 

restaurante .  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector si 
calculator. 

Lucrări practice  
 

Studenţii vor fi implicați in discuții interactive în cadrul lucrărilor practice, vor fi 
efectuate evaluările periodice a cunoștințelor obținute în cadrul prelegerilor.  

 
  

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

- descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea şi monitorizarea sistemelor manageriale în domeniul alimentației publice, 
în vederea comunicării profesionale. 

- utilizarea cunoştinţelor de bază explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor și 
metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea şi monitorizarea sistemelor de 
management restaurante .  

- aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de management restaurante .  

- conducerea proceselor în restaurante  de la materii prime pană la produs finit precum 
şi exploatarea instalaţiilor şi utilajului din alimentația publică în concordanţă cu 
instrucțiunile tehnologice şi tehnologiile moderne din domeniul produselor alimentației 
publice. 

- elaborarea şi descrierea schemelor principale ale instalaţiilor, schemelor tehnologice 
ale fluxurilor tehnologice, schemelor instalaţiilor electrice, de automatizare, etc. cu 
utilizarea unor principii şi metode din domeniul tehnologiei produselor alimentației 
publice. 
 

 
Competenţe 
transversale 

- aplicarea valorilor şi eticii profesiei de manager și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

- realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea 
continuă a propriei activităţi.  

- autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor 
de tehnologia informaţiei şi a comunicării. 
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6. Obiectivele unităţii de curs 
Obiectivul general Întreprinderea este unitatea de baza a economiei naționale, în care se 

desfășoară activitatea economico-sociala, oameni muncii exercitându-și sarcinile ce 
decurg din dubla lor calitate : de proprietari si producători ai bunurilor materiale. 
Întreprinderea este un ansamblu organizat de resurse umane, materiale si financiare, 
având rol de a crea si a pune la dispoziția societății, bunuri sau servicii în mod rentabil 
si eficient. 

Din aceasta definiție rezulta ca întreprinderea are un rol social si anume de a 
pune la dispoziția oamenilor bunuri, servicii si un rol economic, adică de a realiza 
toate acestea în condițiile eficientei si rentabilității. 

Necesităţile societăţii în formarea specialistului din alimentația publică în 
domeniul Managementului Restaurantelor  rezultă din priorităţile managementului 
Republicii Moldova în perioada actuală: restructurarea economiei; descentralizarea 
activităţilor economice; sporirea autonomiei decizionale; formarea unei viziuni 
manageriale reformatoare, orientată spre performanţă şi profit.  

La nivel de întreprindere specialistul în Management Restaurantelor  este cel 
care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor activităţilor: achiziţionarea 
resurselor economice, producerea/prestarea serviciilor; vânzările; formarea şi 
perfecţionarea structurii organizatorice a întreprinderii, planificarea activităţii 
economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane. 
Îndeplinirea acestor funcţii în diverse tipuri de întreprinderi private şi publice 
constituie arealul de angajare al absolvenţilor specialităţii Tehnologia Produselor 
Alimentare, care pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, trebuie să posede un set de 
competenţe. 
 

În acest context, specialitatea Servicii Publice de Nutritie urmăreşte realizarea 
obiectivelor sale prin: 

1. Formarea  competenţelor  profesionale  în  baza  pregătirii  teoretice  şi  
practice  în  domeniul Managementului Restaurantelor ;  

2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul economiei şi managementului, 
pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor ce ţin de domeniu 
vizat, dezvoltării bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură;  

3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, 
formarea dimensiunii etice a personalităţii.  

Scopul major al programei de formare şi dezvoltare profesională în domeniul 
Managementului Restaurantelor  este tridimensional, în speranţa că beneficiarii 
vor:  

1. Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în 
activitatea profesională, ştiinţifică şi cea cotidiană.  

2. Forma şi dezvolta competenţe necesare pentru obţinerea succesului în 
afaceri şi în cercetare.  

3. Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea plusvaloare academică în domeniul 
Managementului Restaurantelor  va servi drept bază pentru dezvoltarea 
personală şi profesională.  
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Obiectivele specifice În contextul pregătirii speciale în domeniul Managementului Restaurantelor  
se atrage atenţia asupra pregătii viitorilor manageri pentru o activitate managerială şi 
economică în întreprinderile industriei alimentare și alimentației publice, pentru 
realizarea funcţiilor de organizare, coordonare, monitorizare şi control a lucrărilor 
operaţionale de bază şi auxiliare, comerciale de asigurare cu materie primă şi 
materiale, de gestiune internă a subdiviziunilor întreprinderii şi dirijării operative la 
întreprindere, insistând pe modalităţile practice de formare a gândirii manageriale, pe 
capacitatea de efectuare a studiilor de piaţă, pe perceperea de a întări forţele de 
concepţie în vederea asigurării adaptabilităţii la cerinţele pieţei. De asemenea, se 
atrage atenţia la aspectul ce ţine de organizarea managerială şi strategia de 
dezvoltare a întreprinderilor de alimentație publică, la utilizarea eficientă a resurselor. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

Tematica prelegerilor 
T1. Funcţiile si elementele managementului. 2 
T2. Restaurant ca obiect al managementului. 2 
T3. Acte normative privind reglementarea activității restaurantelor. Regulile de organizare a 
prestării serviciilor. Caracteristica tipurilor de unități. 

2 

T4. Organizarea planificării restaurantelor. Iniţiere şi gestionare a afacerii. 2 
T5. Managementul și dirijarea resurselor de munca. Planificarea capacităţii restaurantelor și a 
cifrei de afaceri 

2 

T6. Caracteristica structurii productiv-comerciale a restaurantelor. 2 
T7. Managementul aprovizionării restaurantelor  2 

T8. Meniul ca instrumentul de management al restaurantelor 4 
T9. Teorii și practici avansate în organizarea producerii în restaurante 4 

T10. Teorii și practici avansate în organizarea servirii  în restaurante 2 
T11. Tehnica deservirii preparatelor culinare și sistemuri actuale. 2 

T12. Tehnica deservirii băuturilor și sistemuri actuale. 2 

T13. Managementul și dirijarea cheltuielilor și investiților de producţie şi desfacere 2 
Total 30 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ 
cu frecvenţă 

Tematica lucrarilor practice 
LP1. Funcţiile si elementele managementului. 2 
LP1. Restaurant ca obiect al managementului. 2 
LP2. Acte normative privind reglementarea activității restaurantelor. Regulile de organizare a 
prestării serviciilor. Caracteristica tipurilor de unități. 

2 

LP2. Organizarea planificării restaurantelor. Iniţiere şi gestionare a afacerii. 2 
LP3. Managementul și dirijarea resurselor de munca. Planificarea capacităţii restaurantelor și a 
cifrei de afaceri 

2 

LP3. Caracteristica structurii productiv-comerciale a restaurantelor  2 
LP4. Managementul aprovizionării restaurantelor  2 

LP4. Meniul ca instrumentul de management al restaurantelor 2 
LP5. Teorii și practici avansate în organizarea producerii în restaurante 4 

LP5. Teorii și practici avansate în organizarea servirii  restaurantelor 4 
LP6. Tehnica deservirii preparatelor culinare și sistemuri actuale. 2 

LP6. Tehnica deservirii băuturilor și sistemuri actuale. 2 

LP7.. Managementul și dirijarea cheltuielilor și investiților de producţie şi desfacere 2 
Total 30 
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9. Evaluare 
Forma de 

învățământ 
Periodică 

Curentă Lucrul individual Examen final 
Atestarea 1 Atestarea 2 

Cu frecvență 15% 15% 15% 15% 40% 
Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice şi de laborator 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 

 


