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ORGANIZAREA DESERVIRII ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

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.07.A.150.1./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 

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

redusă) 

VII 
VIII 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 
Lucrare de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

F 150 24 36/12 30 25 20 

FR 150 10 12/4 30 50 44 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia Produselor Alimentației Publice, Proiectarea UAP, 
Organizarea Producerii  în Unitățile de Alimentație Publică. 

Conform competenţelor Deținerea informațiilor privind  tipurile unităților de alimentație publică, 
organizarea producerii  în relaţie cu procesele tehnologice asociate. 
Elaborarea meniurilor conform tipului uității. 

 
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/lucrare 
de an 

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse în indicații metodice 
pentru lucrări de laborator. Termenul de predare a lucrărilor de laborator – o 
săptămînă după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP5.   Planificarea, coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul 
alimentației  publice 
 Utilizarea cunoștințelor de bază privind modificările biochimice, fizico-chimice și 

microbiologice a produselor alimentației publice pentru explicarea și interpretarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru planificarea, coordonarea și 
monitorizarea sistemelor de fabricare din domeniul alimentației publice. 

 Conducerea proceselor din domeniul alimentației publice de la materii prime până 
la produs finit recum și exploatarea instalațiilor și utilajului din alimentația publică 

http://www.utm.md/
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în concordanță cu instrucțiunile tehnologice și tehnologiile moderne din domeniul 
alimentației publice. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor specifice pentru planificarea, 
coordonarea și monitorizarea sistemelor de fabricare a  produselor a alimentație 
publice, în vederea comunicării profesionale. 

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

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

  
 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. Promovarea 
raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și multiculturalității și îmbunătățirea 
continuă a propriei activități. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a anevoii de formare profesională continuă în scopul inserției 
de piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor 
de tehnologia informației și a comunicării. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principilor de organizare a servirii consumatorilor în unitățile de alimentație 
publică. 

Obiectivele specifice Să stabilească formația de lucru pentru servirea consumatrilor în unitățile de 
alimentație publică, în funcție de tipul unității, specializare. 
Să selecteze procedee adecvate pentru servirea produselor culinare și a băuturilor. 
Să elaboreze un algoritm optim de servire a consumatorilor în unitățile de alimentație 
publică, în funcție de tipul unității, specializare, ocazii specile, etc. 
 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Caracteristica grupei de comerț, interierul, dotarea cu mobilier. 2 1 
T2. Caracteristica veselei și inventarului pentru deservire, destinație și 

manipulare. 

2 1 

T3. Pregătirea grupei de comerț în vederea deservirii consumătorilor 2 1 
T4. Organizarea pregătirii personalului pentru deservire. 2 1 
T5. Organizarea deservirii în salonul restaurantului. 2 1 
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T6.  Tehnica deservirii preparatelor culinare și sistemuri actuale. 4 1 

T7. Tehnica deservirii băuturilor și sistemuri actuale. 4 2 

T8. Organizarea deservirii turiștilor. 4 1 

T9. Organizarea deservirii consumatorilor în cadrul întreprinderilor și 

instituțiilor de învățămînt. 

2 1 

Total prelegeri: 24 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Încăperi de comerț: amenajarea și dotarea cu mobilier. Specificul 

interiorulu. Obiectele folosite la servirea preparatelor și a băuturilor, 
modul de întrebuințare 

6 2 

LL2. Pregătirea salonului pentru servirea consumatorilor. 6 2 

LL3. Organizarea pregătirii personalului pentru deservire.  6 2 

LL4. Organizarea deservirii în salonul restaurantului. 6 2 

LL5. Tehnica deservirii preparatelor culinare și sistemuri actuale 6 2 

LL6. Tehnica deservirii băuturilor și sistemuri actuale. 6 2 

Total lucrări de laborator: 36 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Formația de lucru pentru activitatea de servire în restaurant. Standarde de 

pregătire profesională. 

2 1 

S2. Pregătirea și asigurarea funcționalității structurii de primire. 2 1 

S3. Organizarea pregătirii veselei, tacîmurilor și a materialului textile 2 - 

S4. Etica mise-en-place-ului. 2 - 

S5.Algoritmul servirii consumatorilor în salonul restaurantului 2 1 

S6. Organizarea meselor pentru ocazii speciale 2 1 

Total seminare: 12 4 
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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 tehnicilor de deservire a consumatorilor în unitățile 
de alimentație publică 

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  tehnicilor de deservire a consumatorilor în 
unitățile de alimentație publică 

 

http://www.foodprom.ru/
http://www.restaurator.ru/
http://www.periodicals.ru/

