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ORGANIZAREA PRODUCERII ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologi Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

S.06.A.141.1/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologia și Managementul Alimentației Publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

6; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 120 30 -/30 - 30 30 

FR 120 12 -/10 - 68 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Inițierea în specialitate, Bazele teoretice ale produselor Alimentației 
Publice, Tehnologia Produselor Alimentației Publice, Proiectarea UAP. 

Conform competenţelor Deținerea informațiilor privind tratarea primară a produselor alimentare, 
pierderile la prelucrarea primară și termică. Clasificarea produselor 
alimentare pe grupe merceologice.  

 
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 lucrări de verificare conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrării de verificare – până la finalizarea semestrului.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 
legate de compoziţia, valoarea nutritivă și biologică, tratament tehnologic, condiții și 
regimuri de păstrare produselor alimentației publice 
 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 alimentației publice, în condiţii de asistenţă calificată.  

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice, legate de compoziţia, valoarea 

http://www.utm.md/
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nutritivă și biologică, tratamente tehnologice, păstrarea şi controlul produselor 
alimentației publice. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricare din   
      domeniul alimentației publice 
 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. 

Competenţe 
transversale 

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 Însuşirea principilor de organizare a producerii în unitățile de alimentație publică. 

Obiectivele specifice Interpretarea corectă a actelor normative privind reglementarea activităților 
întreprinderilor de alimentație publică.  
Înțelegerea și descrierea  conceptelor diferitor tipuri de Unități de Alimentație 
Publică. 
Selectarea procedeelor adecvate pentru elaborarea meniurilor. 
Elaborarea unui algoritm optim de elaborare a planului UAP, cu amplasarea 
corespunzătoare a zonelor de producere, depozitare, pentru consumatori, tehnice, 
pentru personal. 
Înțelegerea și descrierea principiilor de organizare a producerii în secțiile de 
producere din cadrul unităților de alimentație publică. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Acte normative rivind reglamentarea activității întreprinderilor de 
alimentație publică. Regulile de organizare a prestării serviciilor în 
alimentație publică. Caracteristica tipurilor de unități. 

2 2 

T2.  Caracteristica structurii unităților de alimentație publică. 4 

T3. Organizarea aprovizionării unităților de alimentație publică. 2 2 

T4. Organizarea gospodăriei de depozitare și ambalare a produselor alimentare și 
material-tehnice. 

4 
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T5. Meniul în unitatea de alimentație publică și cerințe de elaborare și 
perfectare. 

2 2 

T6.  Organizarea dirijării operative a producerii. 2 

T7. Teorii și practici avansate în organizarea producerii în alimentația publică. 2 2 

T8. Organizarea producerii semipreparatelor în unități mici cu ciclul integral. 2 

T9. Organizarea producerii preparatelor finite în întreprinderi mici cu ciclu 
integral. 

2 

T10. Organizarea producerii în secții specializate.  6 4 

T11. Organizarea comercializării producției în unitățile de alimentație publică. 2 

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Regulile de organizare a prestării serviciilor în alimentație publică. 
Caracteristica tipurilor de unități. Criterii de încadrare a unităților încategorii 

4 4 

LP2.  Structura productiv-comercială a  unităților de alimentație publică. 2 

LP3. Organizarea aprovizionării și a depozitării produselor alimentare și a 
materialelor în contact cu acestea în cadrul unităților de alimentație publică.  

4 

LP4. Meniul în unitatea de alimentație publică și cerințe de elaborare și 
perfectare. Elaborarea meniurilor pentru diverse unități de alimentație 
publică. 

4 2 

LP5. Organizarea producerii semipreparatelor și preparatelor finite în unități mici 
cu ciclul integral. 

2 

LP6. Organizarea producerii în secția Carne –Pește, semipreparate. 2 2 

LP 7. Organizarea producerii în secția Legume –Fructe, semipreparate 2 

LP 8. Organizarea producerii în secția Bucate Reci 2 

LP  9. Organizarea producerii în secția Bucate Calde 4 2 

LP 10. Organizarea producerii în secția Patiserie-Cofetărie 2 

LP 11. Organizarea comercializării producției în unitățile de alimentație publică. 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale 
comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii 
antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova Nr.49 din 24.01.94 (MO RM Nr.1/28 
din 30.04.94). 

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Despre aprobarea Regulilor de organizare a 
preparării şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publica şi a 
Regulilor de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare 
după nivelul de servire” Nr.770 din 17.11.95 (MO RM Nr.17-18/112 din 21.03.96). Anexa 
nr.1 

3.  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1068 din 20 octombrie 2000 „Despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi 
calităţii în Republica Moldova” (MO RM 2001 nr.11-13). 

4.  O. Deseatnicov, N. Mija, M. Bernic. Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de 
alimentaţie publică.material didactic.- Chişinău, Ed. UTM: 2005,-112 p. 

5.   C. Ouatu. Organizarea activităţii  unităţilor de  alimentaţie publică.-Bucureşti, Ed. Didactică 
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şi pedagogică: 1996,-229 p. 
6.  S. Stavrositu. Practica serviciilor în restaurante şi baruri. –Bucureşti, Ed. Tehnică: 1996,-308 

p. 
7.  В.В. Усов. Организация обслуживания в ресторанах. –М; Высшая школа,1990,-208 с. 
8.  Produse de catering / Iu.Vintilă, C.Banu,- Ed. Ebrika, Brăila, 1998. 
9.   Профессиональная кухня: 100 готовых проектов. Технический каталог. /  
10. А.Д.Ефимов, Т.Т.Никуленкова, М.И.Ботов, М.В.Вуколова, - Ресторанные ведомости, 

Москва, 2004. 

Suplimentare 11.   Catalogul firmei „METOS” 2004-2005. WWW. metos.com, p. 17, METOS şi HACCP. 
12.  General Catalog „EMMEPI Grandi cuzine”, Italia. 
13.   Buongiorno Italia. Italian products & tehnologies. WWW. Buongiornoitalia.net 
14.   Catalog „Öztiryakiler Group of Companies”2001-2001, 2003-2004, 

WWW.oztiryakiler.com.tr  
15.   Catalog „Mepks”, Ucraine, http://WWW.merc.com.ua 
16.  Catalog „Новый проект”, e-mail: info@np.Kiev.ua 
17.   Catalog „Euro Team” 
18.   Firma de producţie şi comerţ „MGM”, Chişinău, Utilaj comercial  
19.  Catalog „Торговый дизайн”. WWW.trate-design.ru 
20. . Журнал «Торговое оборудование В России». WWW.RPROJECT.ru 

 

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 seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor și tehnicilor de 
organizare constructivă a producerii în unitățile de alimentație publică. 

b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Evaluare 1 

20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii condiţiilor de aplicare a procedeelor și tehnicilor 
de organizare constructivă a producerii în unitățile de alimentație publică. 
 

 

http://www.oztiryakiler.com.tr/
http://www.merc.com.ua/
mailto:info@np.Kiev.ua
http://www.trate-design.ru/
http://www.rproject.ru/

