
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SUDENȚILOR, 9/9, TEL: 022 509-959| www.utm.md 

 

INIȚIEREA ÎN SPECIALITATE, ETICA PROFESIONALĂ ȘI BAZELE COMUNICĂRII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

G.01.O.004/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologia și managementul alimentației publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă) 
I (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

1 
1 E 

G – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
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 -/45 - 45 30 

FR 150 10 14/- - 126 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimie anorganică și analitică, Informatică 

Conform competenţelor Familiarizarea studenţilor cu principalele competenţe iniţiale în domeniul 
alimentaţiei publice.  

 
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 face cunoștință cu diferite unități de alimentație ce le oferă oportunitatea 
de a se familiariza şi colabora la stagiile de practică şi apoi activa ca colaboratori după 
finisarea studiilor. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor şi legilor UAP. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea serviciilor de 

alimentaţie publică.  

 Aplicarea regulilor de prestare a serviciilor de alimentaţie publică în practică în condiţii 
de asistenţă calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de achiziţionare a materiilor prime în UAP. 
 Elaborarea documentelor normative pentru achiziţionarea şi păstrarea materiilor prime 

în UAP. 
 
 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi utilizarea criteriilor de elaborare a produselor alimentare, conform 
„Hotărîrii cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie” 

 Descrierea cerinţelor de bază pentru elaborarea meniului în UAP.  
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea etapelor de elaborare 

a preparatelor în unităţile de alimentaţie publică. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

produselor alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 

procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a calităţii produselor alimentare în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea meniurilor, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode specifice 
proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii produselor alimentare de model în relaţie 
cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 
transversale 

CT 1. 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. 
CT 2. 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. 
CT 3. 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. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Iniţierea în specialitate 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura UAP. 
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea unui meniu. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de formare a unui meniu. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.   Reguli specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică.  2 1 

T2.  Achiziţionarea şi păstrarea materiei prime şi altor produse alimentare în 
unităţile de alimentaţie publică. 

4 1 

T3. Reguli specifice de preparare a produselor alimentare în unităţile de 
alimentaţie publică. 

4 1 

T4.  Reguli specifice de organizarea servirii şi  comercializarea produselor culinare 
în unităţile de alimentaţie publică. 

2 - 

T5. Caracteristica, clasificarea și tipizarea unităților de alimentație publică 2 1 

T6. Structura productiv-comercială unităților de alimentație publică 2 1 

T7. Securitatea alimentară 4 1 
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T8. Sanitaria și igiena în cadrul unităților de alimentație publică 2 1 

T9. Tehnica securității în cadrul unităților de alimentație publică 2 1 

T10. Cerinţe profesionale faţă de personalul angajat în unităţile de alimentaţie 

publică 

2 1 

T11. Aspectele tehnologice alimentației publice asupra dezvoltării turismului  4 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Familiarizarea studenţilor cu întreprinderi de alimentaţie publică, elaborarea 
meniurilor conform cerinţelor studiate. 

5 3 

LL2. Vizitarea unităţilor de alimentaţie publică ce prestează servicii în domeniul 
producerii şi deservirii UAP. 

5 - 

LP3. Sanitaria și igiena în cadrul unităților de alimentație publică. Studiul de caz 4 2 

LP4. Tehnica securității în cadrul unităților de alimentație publică. Studiul de caz. 1 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 45 14 
 

8. Referinţe bibliografice 
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3. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Cu privire la prestarea serviciilor de 
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                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

9. ISO 22004 Sisteme de management a siguranţei alimentelor -- Ghid de aplicare a ISO 

22000:2005 

10. ISO 22005 Trasabilitatea în lanţul alimentar. Principii generale şi cerinţe fundamentale 

pentru proiectarea şi implementarea sistemului. 
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питания», Экономика, 1981. 
 

1. Evaluare 
a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 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; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 
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. 
 

 


