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TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTAȚIEI PUBLICE 

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.05.O.036/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); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 

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 180 36 30/24 30 30 30 

Fr 180 16 12/4 30 68 50 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Inițierea în specialitate, tehnologia generală a produselor 
alimentare/știința despre alimente, bazele teoretice ale tehnologiei în 
alimentația publică 

Conform competenţelor Formarea  la  studenţi viziunei ştiinţific argumentate privind procedee 
tehnologice de preparare a bucatelor culinare. 

 

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 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. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, metodelor și regimurilor specifice procedeului tehnologic de 
preparare a bucatelor culinare. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor 
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tehnologice de preparare bucatelor culinare. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază la procedee tehnologice de preparare a 

bucatelor culinare. 
 Utilizarea adecvată de condiții, regime şi metode tehnologice de preparare a bucatelor 

culinare. 
 Elaborarea fișelor și schemelor tehnologice pentru praparate culinare de diversă 

complexitate, utilizând principii, procedee, tehnici şi metode de bază consacrate în 
domeniu. 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Evaluarea şi asigurarea procesului tehnologic de preparare a bucatelor culinare. 
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare în tehnologia de 

preparare a bucatelor culinare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 

tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procedeele de tratare culinară a materiei 
prime. 

 Aplicarea de metode, condiții și regime de bază necesare în tehnologia de preparare a 
bucatelor culinare. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode clasice și contemporane în tehnologia de 
preparare a bucatelor culinare. 

 Elaborarea fișelor și schemelor tehnologice utilizând principii, concepte şi metode 
specifice procedeelor tehnologice de preparare a bucatelor culinare. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a 
unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT3. 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 Însuşirea procedeelor tehnologice de preparare a bucatelor culinare. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie procedee tehnologice de tratare culinară a materiei prime. 
Să selecteze posibilitățile de modificare controlată a  compoziției, formei, culorii, 
consistenței,  gustului și aromei produselor alimentare. 
Să formeze un algoritm de control, verificare, corectare a procedeului tehnologic și a 
calității produsului  finit. 
Să aplice corect procedeele tehnologice de preparare a bucatelor cullinare clasice, 
naționale, moderne ș.a. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Clasificarea şi tehnologia preparării supelor 4 2 

T 2. Sosurile. Importanţa, clasificarea şi tehnologia preparării sosurilor 4 2 
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T 3. Preparate şi garnituri din legume şi ciuperci. 2 1 

T 4. Preparate şi garnituri din crupe, boboase şi paste făinoase  2 1 

T 5. Tehnologia preparării bucatelor  din peşte şi produse de mare 6 2 

T 6. Tehnologia preparării bucatelor din carne de bovină, porcină şi ovină.  6 2 

T 7. Tehnologia preparării bucatelor din carne de pasăre. Bucate din carne de 
vînat. 

4 2 

T 8. Tehnologia preparării bucatelor din brînză de vacă, ouă şi făinoase 2 2 

T 9. Clasificarea şi tehnologia preparării gustărilor reci şi aperitivelor 2 2 

T 10. Clasificarea şi tehnologia preparării bucatelor dulci. 2  

T 11. Clasificarea şi tehnologia preparării băuturilor 2  

Total prelegeri: 36 16 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Tehnologia de preparare supelor/preparatelor lichide 5 4 

LL2. Tehnologia de preparare sosurilor 5  

LL3. Tehnologia de preparare bucatelor și garniturilor din legume și ciuperci. 
         Tehnologia de preparare salatelor. 

5 4 

LL4. Tehnologia de preparare bucatelor din pește. 5  

LL5. Tehnologia de preparare bucatelor din carne de bovină, porcină şi ovină.  5 4 

LL6. Tehnologia de preparare bucatelor din carne de găină și vânat. 5  

Total lucrări de laborator: 30 12 

Tematica seminarelor 

LP 1. Acte normativ tehnologice în alimentația publică 4 2 

LP 2. Metodologia de calcul a masei de deșeuri, masei netă și masei brută a 
materiei prime la prelucrarea primară 

4  

LP 3. Metodologia de calcul a masei de pierderi, masei brută și gramajului 
preparatului gata după tratare termică 

4  

LP 4. Elaborarea fișelor tehnologice pentru preparate culinare 4 2 

LP 5. Elaborarea schemelor tehnologice pentru preparate culinare 4  

LP 6. Metodologia de calcul a materiei prime  4  

Total seminare: 24 4 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Anfimova N., Zaharova T. Arta culinară. Chişinău „Lumina” 1990, 388 p. 
2. Covaleov N., Salnicova I. Tehnologia preparatelor culinare, Chişinău. 1990, 358 p. 
3. Baranov V. Tehnologia produselor alimentatiei publicee, Moscova „Economica” 1980, 475 p. 
4. Reţetarul preparatelor culinare. M.”Economica” 1981, 754 p. 
5. Deseatnicova O., Popovici C., Chirsanova A., Suhodol N., Morari L. Indicatii metodice pentru 
elaborarea lucrarilor de an la disciplina tehnologia produselor alimentatiei publice. Chisinau, 
editura UTM, 2009, 28 p. 
6. Десятникова О., Попович К., Кирсанова А., Суходол Н., Морарь Л. Методические 
указания к выполнению курсовых работ по дисциплине технология производства 
продукции общественного питания. Кишинев, Издательство ТУМ, 2009, 28 с. 
7. Morari L, Coşciug L., Deseatnicov O. Tehnologia produselor alimentaţiei publice. Reţetar. 
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Chişinău UTM 2002, 220 p. 
8. Deseatnicov O., Mija N. Tehnologia produselor alimentaţiei publice. Programa disciplinei, 
variante pentru lucrări de verificare şi subiecte la examenul pentru studenţii secţiei fără 
frecvenţă. Chişinău  UTM, 2002, 18 p. 

Suplimentare 1. Rîbacenco A., Mija N. Tehnologia produselor alimentaţiei publice. Îndrumar de laborator. 
Chişinău, UTM 1996, 68 p. 
2. Olexiuc N. Reţete culinare practice, Bucureşti”Edit. Tehnică” 1986, 568 p. 

 

9. Evaluare 
a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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 tehnologice de 
tratare produselor alimentare. 

a) Învățământ cu frecvență redusă 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 

10% 30% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor tehnologice de 
tratare produselor alimentare. 

 


