
SUBIECTELE pentru examenul de licenţă la Organizarea producerii şi deservirii în unităţile 

alimentaţiei publice anul de studii 2017-2018 Specialitatea 0721.1 Tehnologia şi mamagementul 

alimentaţiei publice. 

Disciplina „Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, 

1. Argumentaţi importanţa tratamentului termic. Enumeraţi modificările din produsele alimentare 

cauzate de tratamentului termic. Descrieţi  procedeele de tratare termică a bucatelor: de bază, 

combinate şi auxiliare  

2. Argumentaţi importanța supelor în alimentaţie; clasificarea lor; regulile de preparare a fondului de 

bază: din oase, din carne-oase, din pasăre, din peşte şi din ciuperci şi indicaţi condiţiile de calitate a 

lor 

3. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a „şciul-ui”; descrieţi sortimentul, indicaţi 

condiţii de calitate a lor 

4. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a borşurilor, sortimentul acestora, indicaţi 

condiţii de calitate a lor 

5. Caracterizaţi supele de tip „rasolnic”, sortimentul lor şi regulile de preparare, condiţiile de 

calitate. 

6. Descrieți  procesul tehnologic de preparare a supelor picante, enumeraţi sortimentul şi regulile de 

preparare a acestora, indicaţi condiţiile de calitate. 

7. Argumentaţi însemnătatea supelor creme în alimentaţie, explicaţi particularităţile de preparare  şi 

indicaţi condiţiile de calitate a acestora 

8. Descrieți  particularităţile de pregătire a supelor limpezi şi a garniturilor acestora; propuneţi metode 

de limpezire a bulioanelor.  

9. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a supelor de tip Soleanca, Rasolnic şi Borşuri, indicaţi 

condiţiile de calitate ale acestora 

10. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a fondului de bază pentru sosuri albe şi brune. Indicaţi 

condiţiile de calitate ale acestora 

11. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosului brun de bază, daţi caracteristica etapelor 

tehnologice.  Expuneţi  derivatele şi condiţiile de calitate ale acestora 

12. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a sosului alb de bază (pe baza fondului de carne şi 

peşte), enumeraţi derivatelor lui şi  indicaţi condiţiile de calitate a lor 

13. Clasificaţi sosurilor de lapte, explicaţi procesul tehnologic de preparare a lor şi indicaţi condiţiile de 

calitate. 

14. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a sosurilor pe bază de unt şi ouă, indicaţi sortimentul 

acestora. Clasificaţi amestecurile pe bază de unt, daţi caracteristica acestora. 

15. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosurilor pe bază de ulei vegetal. Caracterizaţi 

sortimentul lor şi condiţiile de calitate 

16. Analizaţi procedeul fierberea de bază şi fierberea în apă scăzută a legumelor. Expuneţi modificările 

ce intervin la tratamentul termic al acestora, indicaţi sortimentul de bucate, caracteristica şi condiţii 

de calitate a lor. 



17. Explicaţi regulile de prăjire şi gratinare a legumelor, precum şi modificările ce intervin la prăjire. 

Caracterizaţi sortimentul de bucate şi condiţiile de calitate a acestora. 

18. Argumentaţi necesitatea bucatelor din crupe în alimentaţie şi formulaţi regulile de fierbere a 

terciurilor de diferită consistenţă. Elucidaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din terciuri, 

sortimentul  şi indicaţi condiţii de calitate a lor 

19. Argumentaţi importanţa bucatelor din paste făinoase şi explicaţi regulile de fierbere a acestora. 

Caracterizaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din paste făinoase, indicaţi condiţii de 

calitate a lor  

20. Argumentaţi însemnătatea bucatelor din carne în alimentaţie şi explicaţi specificul proceselor 

tehnologice de preparare a bucatelor din carne fiartă. Propuneţi sosuri şi garnituri pentru aceste 

bucate 

21. Descrieţi regulile de prăjire a cărnii, temperatura, modificările ce intervin la prăjire. Expuneţi 

procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne prăjită în bucăţi mari, sortimentul lor şi 

condiţiile de calitate 

22. Definiți noțiunea de împanare, dați exemple. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor 

din carne înăbuşite în bucăţi mari, indicați condiţiile de calitate 

23. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne prăjită în bucăţi porţionate 

naturale şi panate; indicaţi sortimentul lor, caracteristica şi condiţiile de calitate a acestora. 

24. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne înăbuşite (în bucăţi mici); 

indicaţi sortimentul lor, caracteristica şi condiţii de calitate 

25. Expuneţi particularităţile de preparare a bucatelor din tocătură de carne (pentru pârjoale şi 

naturală). Caracterizaţi sortimentul şi condiţii de calitate a acestora 

26.  Argumentaţi  însemnătatea cărnii de pasăre şi vânat în alimentaţie, precum şi valoarea lor 

nutritivă. Explicaţi procesul tehnologic de obţinere a preparatelor în: carcase întregi, bucăţi 

porţionate şi mărunte. 

27. Analizaţi  procesul tehnologic de fierbere şi înăbuşire a cărnii de pasăre, sortimentul bucatelor şi 

indicaţi condiţii de calitate. 

28. Expuneţi particularităţile de preparare a bucatelor din pasăre şi vânat prăjite. Caracterizaţi 

sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate. Explicaţi cu ce scop se face împanarea sau bardarea 

vânatului? 

29. Expuneţi particularităţile de preparare a bucatelor din tocătură de pasăre (pentru pârjoale şi 

naturală). Caracterizaţi sortimentul lor și condiţii de calitate. 

30. Argumentaţi însemnătatea bucatelor din ouă în alimentaţie, daţi clasificarea lor. Caracterizaţi 

preparatele din ouă fierte, tehnologia obţinerii ochiurilor româneşti 

31. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor prăjite şi gratinate din ouă. Caracterizaţi 

sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate a lor. Explicaţi în care cazuri se aplică coeficientul 

de recalculare pentru ouă. 

32. Argumentaţi însemnătatea bucatelor din brânză în alimentaţie şi explicaţi procesul tehnologic de 

preparare a trei bucate din sortimentul lor. Indicaţi condiţii de calitate a acestora 



33. Clasificaţi bucatele şi aperitivele reci. Analizaţi procesul tehnologic de preparare a tartinelor: 

simple, sandvişuri, canape, tartalete şi volovani 

34. Argumentaţi importanţa salatelor pentru organism, daţi clasificarea acestora. Relataţi despre 

procesul tehnologic de preparare a salatelor şi vinegretelor, indicaţi condiţii de calitate a lor  

35. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a aperitivelor şi bucatelor reci din carne de 

abator. Caracterizaţi sortimentul lor şi condiţiile de calitate. 

36. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a aperitivelor şi bucatelor reci din carne de 

pasăre. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate 

37. Comparaţi  tehnologia preparării aspicului şi a piftiei (răcitură). Indicaţi condiţii de calitate a 

acestora 

38. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din peşte fiert, indicaţi sortimentul şi condiţii 

de calitate a lor. 

39. Comunicaţi despre procesul tehnologic de preparare a bucatelor din peşte gratinat, indicaţi 

sortimentul şi condiţii de calitate lor 

40. Comparaţi tehnologia preparării tocăturii de peşte pentru pârjoale şi naturale, sortimentul 

bucatelor şi indicaţi condiţii de calitate a lor 

 

41. Argumentaţi rolul bucatelor dulci în alimentaţie, daţi clasificarea lor. Explicaţi  procesul 

tehnologic de preparare a compoturilor din fructe proaspete și uscate.  

42. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a chiselurilor, sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de 

calitate. 

43. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a jeleului şi şerbetului. Expuneţi  sortimentul şi  

condiţiile de calitate a lor. 

44. Comparaţi procesul tehnologic de preparare şi servire a sambucurilor şi cremelor. Caracterizaţi 

sortimentul şi  indicaţi condiţiile de calitate a lor. 

45. Caracterizaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor dulci calde. Descrieţi sortimentul lor şi 

indicaţi condiţii de calitate. 

46. Argumentaţi rolul băuturilor în alimentaţie, clasificarea lor. Descrieţi regulile de preparare şi 

servide a băuturilor fierbinţi: ceai, cafea, cacao şi ciocolată  
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Disciplina Organizarea deservirii în unităţile alimentaţiei publice 

1. Definiţi noţiunea Alimentaţiei Publice şi argumentaţi importanţa UAP în societate  

2. Definiţi şi caracterizaţi etapele de servire a consumatorilor.  

3. Enumeraţi şi descrieţi atribuţiile Şefului de sală și a Bucătarului şef. Identificați principalele 

particularități psihologice.  

5. Explicaţi particularităţile organizării Mice-en-place-ul.  

6.Definiţi noţiunile de consolă, gheridon, molton şi napron şi explicaţi importanţa lor în organizarea 

deservirii în UAP  

7. Caracterizaţi vesela din porţelan folosită în UAP şi descrieţi criteriile căror trebuie să corespundă.  

8. Caracterizaţi vesela din sticlă folosită în UAP şi descrieţi criteriile căror trebuie să corespundă.  

9. Caracterizaţi vesela din lemn folosită în UAP şi descrieţi criteriile căror trebuie să corespundă.  

10. Descrieţi utilizarea veselei cu destinaţie specială din metal și faianţă în UAP.  

12. Definiți noţiunea de meniu, explicați ordinea aranjării bucatelor conform materiei prime şi tipului 

de tratare termică.  

13. Clasificați tipurile de banchete. Descrieţi etapele de organizare a unui banchet în UAP.  

14. Enumeraţi și explicați cerinţele obligatorii faţă de personalul de deservire în UAP.  

15. Caracterizaţi tipurile de banchete Fourchet și Ceai  

16. Caracterizați funcţiile somelierului. Enumeraţi principalele ustensile folosite de somelier şi descrieţi 

regulile de utilizare.  

17. Descrieţi etapele de pregătire a UAP pentru primirea consumatorilor.  

18. Descrieţi atribuţiile barmanului și chelnerului. 

20. Caracterizaţi principalele grupuri de încăperi pentru consumatori și explicați funcțiile lor  

21. Descrieţi etapele de aranjare a unei mese în restaurant.  

22. Descrieţi importanţa următoarelor obiecte din UAP: lovelator, tambal, frapieră, consolă.  

23. Caracterizaţi formele de servire a bucatelor.  

24. Descrieţi cerinţele faşă de ţinuta unui angajat în UAP din sfera deservirii.  

25. Propuneţi unele metode de îmbunătăţire a nivelului de servire a consumatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina Organizarea producerii în unităţile alimentaţiei publice  

1. Caracterizaţi tipurile de U.A.P. în conformitate cu nomenclatorul tip. Aduceţi exemple de diferite 

tipuri U.A.P.  

2. Explicaţi principiul de clasificare a U.A.P. pe categorii. Caracterizaţi cerinţele de bază întrunite de 

U.A.P.  

3. Explicaţi principiile de funcţionare a secţiei Carne-Peşte. Caracterizaţi fiecare loc de muncă, 

operaţiile tehnologice, utilajul specific. Indicaţi principalele reguli de amplasare a utilajului tehnologic 

în secţia dată.  

4. Caracterizaţi principiile de funcţionare a secţiei Bucate Calde, caracterizaţi fiecare loc de muncă, 

operaţiile tehnologice, utilajul specific. Indicaţi principalele reguli de amplasare a utilajului tehnologic 

în secţia dată.  

5. Caracterizaţi principiile de aprovizionare cu materii prime a U.A.P. Explicaţi cerinţele faţă de 

depozitarea materiilor prime. Enumeraţi şi caracterizaţi succint documentaţia ce însoţeşte materia 

primă. 

6. Caracterizaţi tipurile de încăperi în cadrul unei Unităţi de Alimentaţie Publică. Enumeraţi cerinţele 

de bază faţă de amplasarea lor în cadrul unei U.A.P.  

7. Caracterizaţi locurile de muncă din secţia Bucate reci. Enumeraţi cerinţele de bază a amplasării 

utilajului tehnologic  

8. Caracterizaţi încăperile destinate consumatorilor. Indicaţi cerinţele de bază faţă dotarealor.  

9. Caracterizaţi spălătoriile veselei din sală şi veselei din bucătărie. Indicaţi cerinţele faţă de dotarea cu 

utilaj şi amplasarea lui.  

10. Caracterizaţi încăperile pentru depozitarea materiei prime şi a materialelor. Indicaţi cerinţele de 

bază faţă de aceste încăperi. Enumeraţi utilajul recomandat şi cerinţele faţă de amplasarea lui în 

încăperile date.  

11. Caracterizaţi încăperile pentru personal. Indicaţi cerinţele de bază faţă de aceste încăperi. Enumeraţi 

utilajul şi mobilierul recomandat şi cerinţele faţă de amplasarea lui în încăperile date.  

12. Caracterizaţi liniile de distribuţie. Enumeraţi şi caracterizaţi utilajul recomandat şi cerinţele faţă de 

amplasarea lui în încăperile date.  

13. Caracterizaţi magazinul culinar. Enumeraţi şi caracterizaţi utilajul recomandat şi cerinţele faţă de 

amplasarea lui în încăperile date.  

14. Caracterizaţi grupa de încăperi administrative, pentru personal şi încăperile tehnice. Enumeraţi şi 

caracterizaţi utilajul recomandat şi cerinţele faţă de amplasarea lui în încăperile date.  

15. Caracterizaţi secţia Cofetărie indicând locurile de muncă. Enumeraţi şi caracterizaţi utilajul 

recomandat şi cerinţele faţă de amplasarea lui în încăperile date.  

16. Caracterizaţi secţia Cofetărie indicând locurile de muncă. Enumeraţi şi caracterizaţi utilajul 

recomandat şi cerinţele faţă de amplasarea lui în încăperile date.  

17. Definiţi noţiunile de organizare a sectorului de producere, caracterizaţi structura lui. Analizaţi 

cerinţele principale faţă de amplasarea raţională şi organizarea optimală a sectorului de producere. 

Expuneţi cerinţele faţă de încăperile de producere.  



18. Caracterizaţi organizarea lucrului la liniile de distribuire, amplasarea lor în diverse tipuri de 

întreprinderi de alimentaţie publică. Caracterizaţi diversele forme de autoservire în raport cu specificul 

şi tipul de unitate. Definiţi organizarea locului de muncă la liniile de distribuire şi a muncii bucătarilor.  

19. Caracterizaţi particularităţile productivităţii muncii în alimentaţia publică. Enumeraţi factorii 

principali care influenţează productivitatea muncii. Analizaţi graficele de lucru, diversitatea lor, regulile 

de întocmire, avantajele şi dezavantajele.  

20. Prezentaţi importanţa aprovizionării ritmice şi continue în activitatea de producere a întreprinderii. 

Relataţi despre modul de organizare a aprovizionării întreprinderilor alimentaţiei publice cu materie 

primă şi mărfuri, precum şi sursele de aprovizionare.  

21. Caracterizaţi principiile generale de funcţionare a restaurantelor, inclusiv activitatea serviciilor în 

restaurant. Caracterizaţi sectorul de desfacere. Enumeraţi utilajul şi mobilierul salonului şi a sălilor de 

banchet, daţi caracteristica lor succintă. Descrieţi designul şi decorul sălii.  

22. Caracterizaţi principiile divizării funcţionale a muncii în Unităţile de Alimentaţie Publică. 

Organizarea raţională a locului de muncă.  

23. Explicaţi organizarea lucrului în secţia de finisare a semifabricatelor şi de prelucrare a verdeţurilor, 

destinaţia secţiei. Caracterizaţi încăperile şi cerinţele faţă de ele; dotarea cu utilaj şi inventar, 

amplasarea. 

24. Caracterizaţi organizarea lucrului în secţia de preparate calde, destinaţia secţiei, amplasarea ei şi 

legătura cu alte secţii, cu sectorul de desfacere. Justificaţi despărţirea în secţia de preparate calde a 

liniei de preparare a supelor şi sosurilor, cerinţe faţă de amenajare. Descrieţi regimul de lucru al secţiei; 

echiparea secţiei cu utilaj, inventar şi ustensile, veselă, utilizarea, marcarea şi păstrarea.  

25. Relataţi despre organizarea producerii în magazinele – culinare, în secţiile culinare de pe lângă 

magazinele alimentare; dotarea lor cu utilaj frigorific, comercial şi tehnologic, inventarul şi ambalajul 

folosit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina „Managementul unităților alimentației publice” 

1. Explicaţi conceptul şi caracterizaţi funcţiile managementului în unitățile alimentaţieipublice.  

2. Argumentați necesitatea aplicării principiilor generale ale managementului în domeniul alimentaţiei 

publice.  

3. Prezentaţi definiţia şi dați caracteristicele serviciilor de alimentaţie publică.  

4. Explicaţi rolul serviciilor de alimentaţie publică în dezvoltarea economico – socială a societăţii  

5. Argumentați necesitatea dezvoltării și modernizării serviciilor de alimentație publică.  

6. Descrieți întreprinderea de alimentație publică ca obiect de exercitare a managementului şi redaţi 

funcțiile acesteia.  

7. Explicați conţinutul şi structura mediului de management al întreprinderilor de alimentaţie publică.  

8. Formulați esenţa planificării activităţii întreprinderilor alimentaţiei publice.  

9. Stabiliți scopurile și obiectivele cheie în activitatea operațională a unităților de alimentație publică.  

10. Argumentați elaborarea politicilor de gestiune a procesului de producție și prestație în unitatea de 

alimentație publică.  

11. Identificaţi şi explicaţi caracteristicele esenţiale ale organizării activităţii în unitățile alimentaţiei 

publice.  

12. Apreciați rolul şi importanţa resurselor umane în asigurarea eficienţei activităţii întreprinderilor 

alimentaţiei publice.  

13. Explicaţi etapele procesului de management a resurselor umane în cadrul întreprinderilor 

alimentaţiei publice.  

14. Generalizaţi calităţile şi aptitudinile profesionale necesare personalului din unitățile de alimentație 

publică.  

15. Descrieți conţinutul activităţii de normare a muncii în unitățile de alimentaţie publică  

16. Explicaţi procesul de organizare a muncii personalului în cadrul întreprinderilor alimentaţiei 

publice.  

17. Estimați necesitatea diviziunii muncii în întreprinderile alimentaţiei publice.  

18. Enumerați regulile de etică şi de tehnică a servirii consumatorilor.  

19. Identificați și exemplificați sistemul de informare a consumatorilor în unitățile de alimentație 

publică.  

20. Dovediți importanța regulelor de etică și de tehnica a servirii consumatorilor în unitățile de 

alimentație publică.  

21. Generalizați aspectele culturii organizaționale ca sursă pentru ospitalitate  

22. Explicaţi conţinutul şi expuneţi aspectele generale ale managementului inovaţional în cadrul 

întreprinderilor alimentaţiei publice.  

23. Argumentaţi particularităţile procesului de implementare a inovaţiilor în domeniul serviciilor de 

alimentaţie publică.  

24. Expuneţi şi argumentaţi sarcinile, obligaţiunile şi calităţile profesionale ale managerului necesare 

pentru gestiunea eficientă ale întreprinderilor alimentaţiei publice.  

25. Argumentaţi esenţa şi necesitatea creării întreprinderilor specializate în domeniul alimentaţiei 

publice în RM, caracterizaţi funcţiile întreprinderilor alimentaţiei publice.  


