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GASTRONOMIE ȘI CATERING 

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 1010.1 Servicii publice de nutriție 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 3 E 
F – unitate de 

curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Lucrări 

de 
laborator 

Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

180 30 - 60 45 45 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Inițiere în știința alimentelor și nutriție, Sanitărie și igiena industrial, 

Materii prime și ingredient, Principiile nutriției umane, Stiluri și 
comportamente alimentare. 

Conform competenţelor Abilitate de aplicare a cunoștințelor despre grupele de alimente în relație 
cu  compoziția chimică a  alimentelor. Explicarea şi interpretarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, 
coordonarea şi monitorizarea sistemelor de catering. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Seminare/ 
Lucrări practice 

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

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

-  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 
produselor alimentaţiei 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 
alimentaţiei publice. 

-  Elaborarea de proiecte profesionale specifice, legate de compoziţia, valoarea nutritivă şi 
biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor alimentaţiei publice. 
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- Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea şi monitorizarea sistemelor întreprinderilor de tip catering. 

- Utilizarea cunoştinţelor de bază explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor și 
metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea şi monitorizarea întreprinderilor 
de tip catering.  

- Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea  
întreprinderilor de tip catering .  

- Conducerea proceselor în întreprinderilor de tip catering 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 de tip catering. 

 
 

Competenţe 
transversale 

- Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, 
în condiţii de autonomie restrânsă şi 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 

- 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. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea  competenţelor  profesionale  în  baza  pregătirii  teoretice  şi  practice  în  domeniul 
gastronomiei și cateringului. 

Obiectivele 
specifice 

• Să selecteze procedee de prelucrare primară a materiei prime și tratare termică a 
alimentelor. 

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

• Să aplice corect procedeele de preparare a produselor gastronomice. 
• Să înterpreteze corect actele normative privind reglementarea activităților 

întreprinderilor de tip catering.  
• Să  selecteze și să descrie concepte întreprinderilor de tip catering.  
• Să  selecteze procedee adecvate pentru elaborarea meniurilor.  
• Să  descrie principiil de organizare a producerii și servirii în întreprinderi de tip catering.  
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 
(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica prelegerilor 
Modulul II  
T. 1. Procedee de prelucrare culinară primară și termică. Sortimentul și calitatea 
producției culinare 

2 

T. 2. Tehnologia preparatelor lichide 2 
T. 3. Sosurile. Importanţa, clasificarea şi tehnologia preparării sosurilor 2 
T. 4. Preparate şi garnituri din legume şi ciuperci 2 
T. 5. Tehnologia preparării bucatelor din peşte și fructe de mare 2 
T. 6. Tehnologia preparării bucatelor din carne de pasăre 2 
T. 7. Tehnologia preparării bucatelor din brînză de vacă, ouă şi făinoase 2 
T. 8. Clasificarea şi tehnologia preparării băuturilor 1 

Total prelegeri Modulul I: 15 
  
Modulul II  
T1. Acte normative privind reglementarea activității întreprinderilor de tip catering. 
Regulile de organizare a prestării serviciilor. Caracteristica tipurilor de unități. 

3 

T2. Organizarea planificării întreprinderilor de tip catering și dirijarea resurselor de 
munca. 

2 

T3. Caracteristica structurii productiv-comerciale a întreprinderilor de tip catering. 2 
T4. Aprovizionarea întreprinderilor de tip catering 2 
T5. Meniul ca instrument de management al întreprinderilor de tip catering  2 
T6. Teorii și practici avansate în organizarea producerii în întreprinderi de tip catering 2 
T7. Teorii și practici avansate în organizarea servirii  în întreprinderi de tip catering 2 

Total prelegeri Modulul II: 15 
Total prelegeri: 30 
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Tematica activităţilor didactice 
Numărul de 

ore(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica lucrărilor de laborator 
Modulul I  
LL1. Tehnologia de preparare supelor/preparatelor lichide 5 
LL2. Tehnologia de preparare sosurilor 5 
LL3. Tehnologia de preparare bucatelor și garniturilor din legume și ciuperci. 
         Tehnologia de preparare salatelor. 

5 

LL4. Tehnologia de preparare bucatelor din pește. 5 
LL5. Tehnologia de preparare bucatelor din carne de bovină, porcină şi ovină.  5 
LL6. Tehnologia de preparare bucatelor din carne de găină și vânat. 5 

Total lucrări de laborator Modulul I: 30 
Modulul II  
LL1. Încăperi de comerț: menajarea și dotarea cu mobilier. Specificul interiorului. 
Obiectele folosite la servirea preparatelor și a băuturilor, modul de întrebuințare și 
manipulare. 

4 

LL2. Formația de lucru pentru activitatea de servire în Întreprinderi de tip catering. 
Standarde de pregătire profesionala 

4 

LL3. Etica mise-en-place-ului 4 
LL4. Practici avansate în elaborarea meniului a  întreprinderilor de tip catering 2 
LL5. Practici avansate în organizarea producerii în întreprinderi de tip catering 2 
LL6. Practici avansate în organizarea servirii  în întreprinderi de tip catering 2 
LL7. Tehnica deservirii preparatelor culinare și sistemuri actuale 4 
LL8. Tehnica deservirii băuturilor și sistemuri actuale 4 

Total lucrări de laborator Modulul II: 30 
Total lucrări de laborator: 60 
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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 şi lucrări practice   
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 
 


