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TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE PATISERIE 

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.06.A.144.1/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologie și Management în Alimentația Publică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
8 E 

S – 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 

150 30 30/15 - 40 35 

150 10 12/4 - 70 54 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia generală a produselor alimentare, Bazele teoretice ale 
produselor alimentației publice, Proiectarea unităților de alimentație 
publică, Tehnologia produselor alimentației publice. Organizarea 
producerii în Unitățile de alimentație publică 

Conform competenţelor Familiarizarea cu tehnologia produselor de patiserie 

 
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/lucrări individuale 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. În cazul absentării, absențele se achită în decanat, după 
care are loc prelucrarea laboratorului. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 5. Planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul    
          alimentației publice 
 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 

coordonarea şi monitorizarea sistemelor de fabricare a produselor alimentației publice, 
în vederea comunicării profesionale. 

  Utilizarea cunoştinţelor de bază privind modificările biochimice, fizico-chimice şi 
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microbiologice a produselor alimentației publice pentru explicarea şi interpretarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul alimentației publice.  

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea sistemelor de producere din domeniul alimentației publice.  

 Conducerea proceselor din domeniul alimentației publice 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 alimentației publice.  

 Elaborarea şi descrierea schemelor principale ale instalaţiilor, schemelor tehnologice ale 
fluxurilor tehnologice, schemelor instalaţiilor electrice, de automatizare, etc. cu utilizarea 
unor principii şi metode din domeniul tehnologiei produselor alimentației publice. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor de 

alimentație publică și a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 

 Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 
alimentației publice definite de standardele naţionale şi internaţionale.  

 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.  

 Elaborarea schemelor de control de calitate la fabricarea produselor alimentației publice, 
ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentației publice sau 
după caz a planului HACCP, având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producere şi 
specificul unităţii. 

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 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 procedeelor de preparare a produselor de patiserie. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie caracteristica materiei prime. 
Să selecteze procedee de prelucrare primară a materiei prime și tratare termică a 
produselor de patiserie. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de preparare a produselor de 
patiserie. 
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Să aplice corect procedeele de de preparare a produselor de patiserie. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Caracteristica materiei prime.Semipreparate de patiserie. 4 1 

T2. Semipreparat cu maia. Metode de afînare. Modificări fizico-chimice la 
frămîntare și tratare termică. 

6 1 

T3. Semipreparat nedospit:vafel, clătite, cozonac. 2 1 

T4. Semipreparat turte dulci, fraged, bezea. 4 2 

T5. Semipreparat opărit, foieaj  dospit și nedospit 4 1 

T6 Semipreparat pandișpan. Metoda caldă, rece și cu unt. 2 1 

T7 Semipreparate de ornare. Metode de ornare 4 1 

T8 Specialități de patiserie naționale. Produse cu valoare calorică redusă 2 1 

T9 Controlul tehnologic 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Prepararea semipreparatelor cu maia. Metoda directă și indirectă. 4 2 

LL2. Prepararea semipreparatului de cozonac nedospit. Prepararea siropurilor 
fondantului 

4 2 

LL3.. Prepararea semipreparatului fraged și bezea 4 2 

LL4. Prepararea semipreparatului în foi  6 3 

LL5. Prepararea semipreparatului opărit 4 

LL6. Prepararea semipreparatului pandișpan, creme și sirop  4 3 

LL7. Prepararea semipreparatului de plăcintă întins. 4 

Total lucrări de laborator: 30 12 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1.  J. Ciumac. Merceologia produseor alimentare. Chișinău 1995. 
2. G. Mănăilescu, G. Panțu. Tehnologia produselor de patiserie. București 1996. 
3. M Coman, C Grozavu, D Dorin. Tehnologia produselor de patiserie. București 2006. 
4. A.  Manailescu, D. Compian, M. Constantinescu. Tehnologia produselor de patiserie. Editura 

didactica și pedagogica București 2006. 
5. Z. Pașciuc. Tehnologia produselor de patiserie. Sanct Peterburg 2009 
6. Butechis. Tehnologia produselor de patiserie. Moscova 2000. 
7. A. Ratușnîi. Recetar produse de patiserie. Moscova 2000 

Suplimentare 8. Recetar al produselor de patiserie. Chișinău 1995 
9. L. Morari, L. Coșciug. Recetar al produselor de patiserie. Chișinău 2000. 
10. Recetar producerea prăjiturilor și torturilor. Moscova 1973. 
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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/practică; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator/practică; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii procedeelor de preparare a produselor de patiserie 

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/practică. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Obţinerea notei „admis” la lucrarea de laborator. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii procedeelor de preparare a produselor de patiserie 

 

 


