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BAZELE TEORETICE ALE TEHNOLOGIEI ALIMENTAȚIEI PUBLICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul

Facultatea Tehnologia  Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

S.04.O.029/Programul de 
studiu

0721.1 Tehnologia şi Management Alimentaţiei Publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 4 

E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 
5 

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 

F 150 30 15/30 - 45 30 

FR 150 14 8/4 - 80 44 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul

Conform planului de învăţământ Biochimie alimentară, Inițiere în specialitate, Tehnologia generală a 
produselor alimentare 

Conform competenţelor Analiza competitivă a compoziției și calităților culinare a produselor 
alimentare în scopul selectării procedeelor optime de tratare termică și 
atermică a produselor 

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 conform condiţiilor impuse de 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. 

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

Competenţe 

profesionale 

CP 2. Aplicarea cunoştinţelor teoretice pentru explicarea şi interpretarea  a unor situaţii 

legate de compoziţia, valoarea nutritivă și biologică, tratamentul tehnologic, condiții și 

regimuri de păstrare a produselor alimentației publice 

 Cunoașterea amănunţită a compoziţiei şi rolului fiziologic al diverselor clase de 

nutrimente prezente  în produsele alimentare, a proceselor și procedeelor ce au loc 

la tratare tehnologică  a produselor alimentației publice, în concordanţă cu 

cunoştinţele anterioare de chimie, chimie fizică, biochimie a produselor alimentare 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază privind compoziţia chimică a materiei prime şi a 

alimentelor de origine animală sau vegetală, modificările survenite pe durata 

prelucrării şi reflectarea acestor modificări în calitatea produsului finit. 

 Aplicarea cunoştinţelor de specialitate pentru stabilirea condiţiilor optime de 

prelucrare culinară a produselor alimentației publice, în condiţii de asistenţă 

calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a compoziţiei şi a 

calităţii alimentelor pentru stabilirea condiţiilor optime de tratament tehnologic a 

produselor alimentației publice. 

 Elaborarea de documente tehnologice specifice, legate de compoziţia, valoarea 

nutritivă și biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor 

alimentației  publice 

  
 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice tehnologiei de 
preparare a preparatelor  culinare 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de 

tratare  culinară a produselor alimentare. 
 Aplicarea de principii şi teorii de bază pentru însușirea corelațiilor dintre structura 

țesutului  animal  sau   vegetal   și  comportamentul  produselor alimentare la 
prelucrare  culinară. 

 Utilizarea adecvată de criterii tehnologice şi metode de evaluare a produselor 
alimentare pentru selectarea tehnologic corectă  și adecvată a direcției de utilizare 
tehnologică 

 Adaptarea rețetelor  și  tehnologiilor de preparat  culinar de diversă complexitate 
pentru elaborarea fișelor tehnologice, utilizând principii, procedee, tehnici şi 
metode de bază consacrate în domeniu. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a 
evaluării  și autoevaluării în luarea deciziilor de caz. Realizarea rapoartelor tematice cu 
utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii de 
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu 
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din 
domeniu. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea structurii compoziționale și morfologice a produselor alimentare, 
modificărilor de compoziție  și structură la prelucrare  culinară, procedeelor detratare  
culinară optimale. 

Obiectivele specifice Să cunoască  tehnologiile  culinare clasice, naționale, dietetice, moderne. 
Să selecteze procedee adecvate pentru tratarea  primară sau termică a produselor 
alimentare. 
Să cunoască compoziția și structurile  morfologice a  materiiilor  prime, influența 
acestor parametri  asupra indicilor de calitate  la etapele  de păstrare,  prelucrare, 
comercializare a producției  culinare 
Să elaboreze rețete și tehnologii inovaționale în corespundere  cu  principiile  culinare. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Caracteristica  termenilor  culinari. Istoria  artei  și practicii culinare. Rețetare 
și  fișe  tehnologice. 

1 0,5 

T2. Caracteristica procesului tehnologic de  fabricare realizat  la  întreprinderile 
de alimentație  publică, etapele succesive  ale  procesului tehnologic 

1 0,5 

T3. Procedee de prelucrare  culinară primară și termică 2 1 

T4. Sortimentul și calitatea  producției  culinare 1 0,5 

T5. Caracteristica proteinelor alimentare, modificări de structură și  componența 
la  tratament culinar 

4 1 

T6. Caracteristica grăsimilor alimentare, modificări de structură și  componența 
la  tratament culinar 

2 1 

T7. Caracteristica glucidelor alimentare, modificări de structură și  componența 
la  tratament culinar 

2 1 

T8. Caracteristica vitaminelor, substanțelor  minerale, aromatice, coloranților, 
stabilitatea acestora la tratamente  culinare 

1 0,5 

T9. Clasificarea  legumelor, structura  morfologică a țesutului  vegetal, valoare  
nutritivă  a legumelor  și  fructelor 

1 0,5 

T10. Procedee de tratare primară și termică a legumelor  și  fructelor, modificări 
de structură  și  componență. 

1 0,5 

T11. Valoarea  nutritivă a ciupercilor,  structura  morfologică, modificări de 
structură și  componență la tratament  culinary 

1 0,5 

T12. Valoarea  nutritivă a  crupelor, pastelor făinoase, modificări de structură și  
componență la tratament  culinary 

1 0,5 

T13. Procesarea culinară a cărnii în unitățile  de alimentație  publică. Clasificarea  
merceologică  a cărnii, valoarea  nutritivă, structuri  morfologice. Tranșarea  
carcaselor, semipreparate  rezultate 

4 1 

T14. Clasificarea  păsărilor,subproduselor de carne, cărnii de  vânat. Prelucrarea  
primară și termică  a  acestorar 

2 1 

T15. Modificări de structură și  componență a  cărnii la tratament  culinary 2 0,5 

T16. Procesarea culinară a peștelui în unitățile  de alimentație  publică. 
Clasificarea  merceologică  a peștelui, valoarea  nutritivă, structuri  

2 1 
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morfologice. 

T18. Modificări de structură și  componență a peștelui  și  produselor  de  mare la  
tratament  culinar. 

1 0,5 

T19. Prelucrarea tehnologică  a ouălor. Modificări de structură și  componență a 
ouălor la  tratament  culinar 

1 0,5 

T20. Prelucrarea tehnologică  a brânzei praspete de  vacă. Modificări de structură 
și  componență a brânzei de  vacă la  tratament  culinar 

1 0,5 

Total prelegeri: 30 14 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Termeni culinari. Evoluția cunoștințelor culinare, cofetare. Structura  
rețetarului culinar 

2 - 

LP2. Etapele procesului tehnologic, particuțarități de realizare. Sortimentul  și  
calitatea  producției  culinare 

2 - 

LP3. Procedee de tratare  primară  și termică a produselor alimentare 2 1 

LP4. Proteine alimentare, clasificare, proprietăți fizico-chimice, rol  nutritiv.  
Modificari la tratament  culinar 

2 0,5 

LP5.. Grăsimi alimentare, clasificare, proprietăți fizico-chimice, rol  nutritiv.  
Modificari la tratament  culinar 

2 0,5 

LP6. Glucide alimentare, clasificare, proprietăți fizico-chimice, rol  nutritiv.  
Modificari la tratament  culinar 

2 0,5 

LP7. Microcompuși - vitamine, substanțe  minerale, aromatice, coloranți, 
stabilitatea acestora la tratamente  culinare 

2 0,5 

LP8. Clasificarea  legumelor, fructelor structura  morfologică a țesutului  vegetal.  
Valoare  nutritivă.  Ciuperci, sortiment. Crupe, sortiment, procesare. 

2 - 

LP9. Procesarea culinară a legumelor și fructelor în unitățile  de alimentație. 
Modificări de structură și  componență a acestora la  tratament  culinar     

2 - 

LP10 Clasificarea  merceologică  a cărnii, valoarea  nutritivă, structuri  
morfologice.  

2 0,5 

LP11. Tranșarea  carcaselor de bovină, porcină, semipreparate  rezultate 2 0,5 

LP12. Procesarea culinară a cărnii și  subproduselor în unitățile  de alimentație. 
Modificări de structură și  componență a acestora la  tratament  culinar     

2 - 

LP13. Procesarea culinară a păsărilor și cărnii de vânat în unitățile  de 
alimentație. Modificări de structură și  componență a acestora la  tratament  
culinar     

2 - 

LP14. Procesarea culinară a peștelui  și produselor de mare în unitățile  de 
alimentație. Modificări de structură și  componență a acestora la  tratament  
culinar   

2 - 

LP15. Procesarea culinară  a ouălor, brânzei praspete de  vacă. Modificări de 
structură și  componență a acestora la  tratament  culinar 

2 - 

Total seminare: 30 4 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Impactul temperaturii asupra solubilității proteinelor de carne, pește, făină 4 2 

LL2. Impactul factorilor  tehnologici  asupra  procesului de hidroliză  a  zaharozei 4 2 

LL3. Cleisterizarea  și încălzirea  uscată  a  amidonului 4 2 

LL4. Impactul factorilor  tehnologici  asupra  modificării indicilor  reologici ai  
sfeclei  la tratament  termic 

3 2 

Total lucrări de laborator 15 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1.  MIJA, N. Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentației publice. Curs de 

prelegeri. UTM, 2016. – 60 p. (accesibil pe 

http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=578) 

2. COVALIOV, N. Tehnologia preparării bucatelor.  Manual (traducere din l. rusă de E. 

Grozav).  Ch. Ed. Tehnică, 1990, 260 p. 

3. PÂRJOL, G., BRUMAR, C. Tehnologie culinară, de cofetărie și patiserie. Buc., Ed. Didactica și 

pedagogica, 1995, 93 p. 

4. DESEATBICOV, O., MIJA, N.  Tehnologia  produselor  alimentaţiei  publice.  Programa  

disciplinei,  variante  pentru  lucrări  de  verificare  şi  subiecte  la  examene.  Chi. U.T.M.,  2002.-

30 p. 

5. MIJA, N., RÂBACENCO, A. Tehnologia produselor alimentaţiei publice: Îndrumar de 

laborator.  Specializarea 541.1 Tehnologia produselor alimentaţiei publice. – Chişinău: UTM, 1996.- 56 p. 
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Chiș., UTM, 2016, 200p. 

7. БАРАНОВ, В.С. и  др. Технология  производства продукции общественного питания.  

М.: Экономика, 1986, 400 с. 

Supliment
are 

1. BANU, C., OPREA, A. Îndrumător în tehnologia produselor din carne. Buc., Ed. AGIR, 2005, 

358 p. 
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351 p. 
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9. Evaluare 
a) învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii compoziției și modificărilor de structură și  
compoziție a produselor alimentare la prelucrare  culinară 

 
b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Lucrare individuală Laborator 

20% Admis 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
 

 


