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1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Tehnologia Alimentelor 
Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 0721.1 Tehnologia și Managementul Alimentației Publice  
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/
seminar 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

180 (secția zi) 36 30/24 30 30 30 
180 (frecvență redusă) 12 12/4 30 100 22 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, Bazele teoreticeale 
produselor alimentației publice, Organizarea producerii în Unitățile de 
alimentație publică 

Conform competenţelor Familiarizarea cu tehnologia produselor de alimentatie publica 
 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 
Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte/lucrări individuale conform condiţiilor impusede 
indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. În cazul absentării, absențele se achită în decanat, după 

care are loc prelucrarea laboratorului. 
 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

CP 5.Planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul 
alimentației publice 
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 

coordonarea şi monitorizarea sistemelor de fabricare a produselor alimentației publice, 
în vederea comunicării profesionale. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază privind modificările biochimice, fizico-chimice şi 

microbiologice a produselor alimentației publice pentru explicarea şi interpretarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul alimentației publice. 

http://www.utm.md/


                                                                                       FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MODULULUI  
 
 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de producere din domeniul alimentației publice 
 Conducerea proceselor din domeniul alimentației publice de la materii prime până 

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 
profesionale 

CP6. Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor de 
alimentație publică și a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora. 
 
 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 

alimentației publice definite de standardele naţionale şi internaţionale. 
 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentației publice în 

proiectare, producere şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de igienă 
bazate pe principiile siguranţei alimentare. 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii materiei 
prime, semifabricatelor şi produselor finite: evaluarea caracteristicilor, performanţelor în 
domeniul managementului calităţii şi siguranţei alimentare 

 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentației publice, 
caracterizarea produselor alimentației publice în conformitate cu prevederile legale 
actuale. 

 Elaborarea schemelor de control de calitate la fabricarea produselor alimentației publice, 
ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentației publice sau 
după caz a planului HACCP, având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producere şi 
specificul unităţii. 

Competenţe 
transversale 

CT1.Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer 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. 

CT3.Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul 
inserţieipe 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. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea procedeelor de preparare a produselor de alimentatie publica. 
Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie caracteristica materiei prime. 

• Să selecteze procedee de prelucrare primară a materiei prime și tratare 
termică a produselor de alimentatie publica. 

• Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de preparare a 
produselor de alimentatie publica. 

• Să aplice corect procedeele de de preparare a produselor de alimentatie 
publica. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Clasificarea si tehnologia prepararii supelor. Clasificarea. Prepararea 
bolionului din oase, carne, pasare, peste, ciuperci. Elemente de garnitura din 
supe: legume sotate, svecla  rosie, cneli, profitroli, etc. Reguli generale de 
preparare a supelor. Particularitatile de preparare a unor supe drese (bors, sci, 
rasolnic, soleanca, supe cu legume etc.), supe – creme, supe limpezi, supe de 
lapte, supe reci si supe dulci. 

4 1 

T2. Sosurile. Importanta, clasificarea si tehnologia prepararii sosurilor. Rolul 
sosurilor. Clasificarea sosurilor. Tehnologia de preparare a sosurilor albe, 
brune, din smîntîna, sosurilor reci. Sosuri industriale. 

4 1 

T3. Preparate si garnituri din legume si ciuperci. Caracteristica materiei prime. 
Modificarea structurii tesutului vegetal, modificarea culorii. Particularitati de 
tratare preliminara a cartofilor, artisocului, sparangelului, morcovului, varzei, 
ciupercilor s.a. produse. Metode de tratare culinars si conditii. Schemele 
proceselor tehnologice a preparatelor din legume. 

4 1 

T4. Preparate si garnituri din crupe, boboase si paste fainoase. Caracteristica 
materiei prime. Particulartati de prelucrarea primara. Metode de tratare 
culinara si conditii. Modificarile ce au loc pe parcursul tratarii culinare. 
Asortimentul bucatelor din crupe, boboase si paste fainoase. 

4 1 

T5. Tehnologia prepararii bucatelor  din peste si produse de mare. Operatii 
preliminare: decongelarea, eviscerarea. Particularitati de prelucrarea primara 
a pestelui cu schelet osos si cartilaginos. Tehnologia de preparare a bucatelor 
din peste fiert, înabusit, sotat, gratinat, la friteuza, din peste tocat. Prelucrarea 
primara a produselor de mare.  Tehnologii de preparare a bucatelor din 
produse de mare. 

4 1 

T6. Tehnologia prepararii bucatelor din carne de bovina, porcina si ovina. 
Prelucrarea primara a carnii de bovina, porcina si ovina. Particularitati de 
transare. Utilizarea culinara a diferitor transe. Preparate culinare din carne 
bucati mari, bucati mici si tocatura. Tehnologii de preparare a bucatelor din 
carne. 

4 2 

T7. Tehnologia prepararii bucatelor din carne de pasare. Bucate din carne de vînat. 
Prelucrarea primara a carnii de pasare. Metode de tratare termica. Preparate 
din pasare. Particularitati de prelucrare primara a carnii din vînat. Tehnologia 
prepararii bucatelor din vînat. 

4 1 

T8. Tehnologia prepararii bucatelor din brînza de vaca, oua si fainoase. Criterii de 
calitate. Prelucrarea primara. Metode si conditii de tratare culinara. 
Tehnologia prepararii bucatelor din brînza de vaca si oua.  

2 1 

T9. Clasificarea si tehnologia prepararii gustarilor reci si aperitivelor. Rolul în 
alimentatie si clasificarea.  Prelucrarea primara a materiei prime. Metode si 
conditii de tratare culinara. Conditii si termeni de pastrare a produselor finite. 

2 1 

T10. Clasificarea si tehnologia prepararii bucatelor dulci. Rolul în alimentatie si 
clasificarea. Tehnologia prepararii bucatelor reci si calde de desert. 

2 1 

T11. Clasificarea si tehnologia prepararii bauturilor. Rolul si clasificarea. 
scheme si tehnologii de preparare a bauturilor (bauturi reci si calde, 
coctailuri). 

2 1 

Total prelegeri: 36 12 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica seminarelor 

S1. Acte normativ tehnologice în alimentatia publica 4 1 
S2. Metodologia de calcul a masei de deseuri, masei neta si masei bruta a materiei 
prime la prelucrarea primara 

4 1 

S3. Metodologia de calcul a masei de pierderi, masei bruta si gramajului preparatului 
gata dupa tratare termica 

4 

S4. Elaborarea fiselor tehnologice pentru preparate culinare 4 1 
S5. Elaborarea schemelor tehnologice pentru preparate culinare 4 
S6. Metodologia de calcul a materiei prime  4 1 
   

Total lucrări de laborator/seminare: 24 4 
 
 
 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Tehnologia de preparare supelor/preparatelor lichide 5 4 
LL2. Tehnologia de preparare sosurilor 5 - 
LL3. Tehnologia de preparare bucatelor si garniturilor din legume si ciuperci. 
Tehnologia de preparare salatelor. 

5 4 

LL4. Tehnologia de preparare bucatelor din peste. 5 - 
LL5. Tehnologia de preparare bucatelor din carne de bovina, porcina si ovina.  5 4 
LL6. Tehnologia de preparare bucatelor din carne de pasare si vânat. 5 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
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9. Evaluare 
Forma de 

învățământ  
Periodică   

Curentă   Proiect de an  Examen final  
Atestarea 1  Atestarea 2  

Cu frecvență  10%  10%  10%  30%  40%  
Cu frecvență 

redusă  20%  30%  50%  

Standard minim de performanţă  
Prezența și activitatea la prelegeri și seminarii; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări (pentru secția cu frecvență la zi); 
Susținerea lucrării de verificare (pentru secția fără frecvență); 
Activitate susţinută în timpul semestrului; 
Sustinerea proiectului de an 
Soluţionarea corecta a minimum 50% din totalul subiectelor din testul de examinare final. 
 


