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Inițierea în specialitate 

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.03.A.123.1/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologia și managementul alimentației publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă) 
II (învăţământ cu frecvenţă) 
 

3 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
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 90 30 15 - 15 30 

FR 90 10 6 - 74 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Chimia  anorganică și analitică, Etică profesională și tehnici de 
comunicare 

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 

Principale 1. LEGE privind produsele alimentare Nr. 78 din  18.03.2004, (MO Nr. 83-83 art. Nr : 431 

din 28.05.2004). Data intrării in vigoare : 28.05.2005 

2. LEGE privind protecţia consumatorilor Nr. 105 din  13.03.2003. (MO Nr. 126-131, art Nr 

: 507 din 27.06.2003). Data intrării in vigoare : 28.10.2003. 

3. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Cu privire la prestarea serviciilor de 

alimentaţie publică” №1209 din 08.11.2007 (MO№1 180-183  art. Nr. 1281 din 23.11.2007). 

4. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale 

comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii 

antreprenorialului din teritoriul Republicii Moldova” №49 din 24.01.94 (MO №1/28 din 

30.04.94). 

5. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Despre aprobarea Regulilor de organizare a 

preparării şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică şi a Regulilor 

de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de 

service” №770 din 17.11.95 (MO RM №17-18/112 din 21.03.96). Anexa nr.1. 

6. Ordinul Ministerului Economiei Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea actelor 

normative ce reglementează activitatea agenţilor economici din sfera alimentaţiei publice” 

№251 din 23.01.02 (MO RM nr. 21-22 din 05.02.02). 

7. ISO 22000 Sisteme de management a siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice 

organizaţie din lanţul alimentar. 

8. ISO 22002 Sisteme de management a siguranţei alimentelor -- Ghid pentru aplicarea 

ISO 9001 în producţia vegetală în cazul proiectelor noi. 

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. 

11. Deseatnicov O., Mija N., Bernic M., „Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de 

alimentaţie publică”, Chişinău, 2004. 

 

Suplimentare 12. M. Mocanu. Dicţionarul lucrătorului din alimentaţia publică. – Chişinău, C.N.T.: 1996, - 

93 p. 

13. S. Stavrostin. Practica serviciilor în restaurante şi baruri. – Bucureşti, Ed. Tehnică: 1996, 

308 p. 

14. Ciumac “Merceologia produselor alimentare”, Chişinău, 1995. 

15. L. Moraru, L. Coşciug, O. Deseatnicov. Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, 

Reţetar pentru preparate culinare, UTM, Chişinău 2008. 

16. «Сборник рецептур блюд кулинарных изделий для предприятий общественного 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

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 performanță 

Prezența și activitatea la lucrările practice; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obținerea notei minime de „5” la evaluările curente; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic A2.2.  

 
b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Evaluare 1 

20% 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. 
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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: 15 6 
 

2. Referinţe bibliografice 

Principale 17. LEGE privind produsele alimentare Nr. 78 din  18.03.2004, (MO Nr. 83-83 art. Nr : 431 

din 28.05.2004). Data intrării in vigoare : 28.05.2005 

18. LEGE privind protecţia consumatorilor Nr. 105 din  13.03.2003. (MO Nr. 126-131, art Nr 

: 507 din 27.06.2003). Data intrării in vigoare : 28.10.2003. 

19. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Cu privire la prestarea serviciilor de 

alimentaţie publică” №1209 din 08.11.2007 (MO№1 180-183  art. Nr. 1281 din 23.11.2007). 

20. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale 

comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii 

antreprenorialului din teritoriul Republicii Moldova” №49 din 24.01.94 (MO №1/28 din 

30.04.94). 

21. Hotărârea guvernului Republicii Moldova „Despre aprobarea Regulilor de organizare a 

preparării şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică şi a Regulilor 

de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de 

service” №770 din 17.11.95 (MO RM №17-18/112 din 21.03.96). Anexa nr.1. 

22. Ordinul Ministerului Economiei Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea actelor 

normative ce reglementează activitatea agenţilor economici din sfera alimentaţiei publice” 

№251 din 23.01.02 (MO RM nr. 21-22 din 05.02.02). 

23. ISO 22000 Sisteme de management a siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice 

organizaţie din lanţul alimentar. 

24. ISO 22002 Sisteme de management a siguranţei alimentelor -- Ghid pentru aplicarea 

ISO 9001 în producţia vegetală în cazul proiectelor noi. 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

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

22000:2005 

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

pentru proiectarea şi implementarea sistemului. 

27. Deseatnicov O., Mija N., Bernic M., „Organizarea şi dotarea tehnică a unităţilor de 

alimentaţie publică”, Chişinău, 2004. 

Suplimentare 28. M. Mocanu. Dicţionarul lucrătorului din alimentaţia publică. – Chişinău, C.N.T.: 1996, - 

93 p. 

29. S. Stavrostin. Practica serviciilor în restaurante şi baruri. – Bucureşti, Ed. Tehnică: 1996, 

308 p. 

30. Ciumac “Merceologia produselor alimentare”, Chişinău, 1995. 

31. L. Moraru, L. Coşciug, O. Deseatnicov. Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, 

Reţetar pentru preparate culinare, UTM, Chişinău 2008. 

32. «Сборник рецептур блюд кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания», Экономика, 1981. 

 
 

1. Evaluare 

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 condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


