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Unităţi de rezultate ale învăţării-tehnice generale: 

• Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi 

• Utilizarea sistemelor de servire în restauraţie 

Curriculum în dezvoltare locală:Servirea clienţilor, clasa a X-a  

 

Rezultatele învăţării: 

Cunostinte: 

- Prezentarea modalităților de stabilire a necesarului de materii prime conform 

rețetarelor specifice de bucătărie, patiserie, cofetărie; 

- Caracterizarea aparatelor şi ustensilelor de măsurat folosite ȋn bucătărie, laboratoare 

de cofetărie-patiserie şi bar. 

- Clasificarea semipreparatelor culinare, de patiserie-cofetărie şi a produselor cu grad 

redus de complexitate. 

- Descrierea proceselor tehnologice de obținere a semipreparatelor şi a produselor cu 

grad redus de complexitate; 

- Prezentarea normelor de siguranță şi securitatea muncii şi de igienă ȋn bucătărie şi 

laboratoarele de patiserie şi cofetărie; 

- Caracterizarea indicilor de calitate a semipreparatelor culinare şi de patiserie-cofetărie 

şi a produselor cu grad redus de complexitate; 

- Descrierea elementelor care caracterizează valoarea nutritiva a semipreparatelor 

culinare şi de patisserie cofetărie, a produselor cu grad redus de complexitate 

-Identificarea obiectelor de inventor necesare aranjării produselor pentru servire; 

- Descrierea elementelor de decorare şi ornare a preparatelor culinare, a produselor de 

cofetărie-patiserie şi a băuturilor şi a defectelor care pot să apară. 

- Clasificarea băuturilor după diferite criterii; 

- Prezentarea caracteristicilor organoleptice ale băuturilor; 

- Precizarea regulilor de degustare a băuturilor şi a succesiunii operațiilor de degustare; 

- Prezentarea regulilor de asociere a băuturilor cu preparatele servite. 

 

Abilităţi 

- Efectuarea calculelor matematice simple pentru dozarea materiilor prime; 

- Stabilirea necesarului de materii prime, ȋn funcție de numărul porțiilor; 

- Utilizarea aparatelor şi ustensilelor de măsurat pentru cȃntărirea şi măsurarea 

volumetrică a materiilor prime. 

- Efectuarea operațiilor tehnologice de obținere a semipreparatelor culinare şi de 

patiserie-cofetărie şi a produselor cu grad redus de complexitate cu respectarea 

normelor de igienă, de siguranță şi securitatea muncii. 
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- Realizarea analizei calitative a semipreparatelor culinare şi de patiserie-cofetărie şi 

a produselor cu grad redus de complexitate; 

- Determinarea valorii nutritive a semipreparatelor culinare şi de patiserie-cofetărie, a 

produselor cu grad redus de complexitate; 

- Montarea preparatelor culinare, a produselor de cofetărie-patiserie şi a băuturilor 

pe/ȋn obiectele de inventar specifice ȋn condiții de igienă; 

- Decorarea preparatelor culinare, a produselor de cofetărie-patiserie şi a băuturilor, 

pentru prezentarea acestora manifestȃnd creativitate şi simț estetic. 

- Verificarea caracteristicilor băuturilor (prin degustare/prin examen organoleptic) 

conform regulilor de verificare; 

- Asocierea băuturilor cu preparatele servite conform regulilor de asociere. 

Atitudini 

- Implicarea responsabilă ȋn utilizarea echipamentelor pentru dozarea materiilor 

prime conform rețetelor de obținere a diferitelor preparate, sub supravegherea, ȋn 

condiții de igienă şi siguranță. 

- Respectarea principiilor dezvoltării durabile la obținerea semipreparatelor culinare 

şi de patiserie-cofetărie cu grad redus de complexitate, ȋn condiții de igienă, siguranță 

şi securitate a muncii. 

- Asumarea responsabilă a interpretării valorii nutritive şi a indicilor de calitate pentru 

diferite semipreparate culinare, de patiserie-cofetărie cu grad redus de complexitate. 

- Manifestarea responsabilă a simțului estetic şi creative ȋn pregătirea pentru servire a 

preparatelor culinare, a produselor de cofetărie-patiserie şi a băuturilor, cu respectarea 

regulilor de montare, decorare , ornare şi a modalităților de remediere a defectelor; 

- Implicarea responsabilă ȋn stabilirea caracteristicilor organoleptice ale băuturilor, pe 

baza fişei de degustare, sub supraveghere. 

Argumentarea pertinentă a modalităților de asociere corectă a băuturilor cu preparatele 

servite, individual şi ȋn echipă. 

 

Competente sociale si civice 

 

• Implicarea activa in echipele de lucru 

•   Participarea la activitatile echipelor de lucru din unitatile de alimentatie 

•   Respectarea regulilor lucrului in echipa 

•   Respectarea principiilor dezvoltarii durabile 

 

Competente de sensibilizare la cultura si de expresie culturala 

•     Manifestarea responsabila a simtului estetic si creativ 

•     Manifestarea unei atitudini deschise si de respect pentru diversitatea expresiilor 

culturale 

•      Manifestarea unei atitudini proactive in viata sociala, personala ca si in timpul 

orelor de lucru  
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I. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII 
 

În vederea dobândirii competentelor profesionale îti vei desfasura stagiul de practica la 

institutii economice, în conformitate cu Standardul de pregatire profesionala si curriculumul aprobat 

prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.  

Chiar daca vei fi singurul repartizat la institutia economica sau vei face parte dintr-un grup de elevi 

care îsi vor desfasura practica la acea institutie, vei avea urmatoarele obligatii: 

− Sa respecti programul de lucru stabilit 

− Sa executi activitatile solicitate de tutore dupa o prealabila instruire, în conditiile respectarii 

− cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea acestora (conform Codului Muncii). 

− Sa respecti regulamentul de ordine interioara al partenerului de practica. 

− Sa respecti normele de securitate si sanatate în munca pe care ti le-ai însusit de la 

reprezentantul partenerului de practica înainte de începerea stagiului de practica. 

− Sa nu folosesti, în nici un caz, informatiile la care vei avea acces în timpul stagiului despre 

− partenerul de practica sau clientii sai, pentru a le comunica unui tert sau pentru a le publica, 

chiar dupa terminarea stagiului, decât cu acordul partenerului de practica. 

Periodic si dupa încheierea stagiului de pregatire practica, vei prezenta un caiet de practica ce va 

cuprinde: 

- competente exersate 

- activitati desfasurate pe perioada stagiului de pregatire practica 

- observatii personale privitoare la activitatea depusa. 

Caietul de practica va fi parte din portofoliul tau.  
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II. NORME DE PROTECŢIA MUNCII 
 Normele de protecţie a muncii au ca scop asigurarea celor mai bune condţtii de muncă dar şi 

prevenirea accidentelor şi imbolnăvirea personalului.  

 Normele de protectie a muncii pot fi definite ca o masura legislativa de realizare a securitatii 

muncii; continutul lor este format din colectii de prevederi cu caracter obligatoriu, prin a caror 

respectare se urmareste eliminarea comportamentului accidentogen al executantului in procesul 

muncii Rolul normelor de protectie a muncii este de a stabili acele masuri de prevenire necesare 

pentru anihilarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala dependenti de executan  

Securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea 

celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,  

integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca;  

prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de 

munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;  

eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul 

procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta 

sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, 

incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;  

accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, 

care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca 

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;  

boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, 

cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de 

suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;  

echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;  

echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator 

pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea 

si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini 

acest obiectiv;  

loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau 

unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul 

desfasurarii activitatii;  

pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar 

prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;  

stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se 

pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala;  

incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, 

emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de 

munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi 

fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;  

servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze 

servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii;  

accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai 

acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 

zile;  

boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti 

sunt de natura profesionala.  

 

 

 

II.1.IGIENA MUNCII 
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 Igiena muncii este ştiinţa care se ocupă cu studiul conduitei de viaţă şi muncă şi influenţa 

acesteia asupra stării de sănătate.Igiena are rolul de a elabora norme de muncă şi viaţă, care, puse în 

practică, să ducă la prevenirea îmbolnăvirilor, scăderea mortalităţii şi reducerea morbidităţii, 

promovarea stării de sănătate şi prelungirea duratei de viaţă. În sens strict, igiena muncii se ocupă 

de studiul condiţiilor de muncă şi influenţa lor asupra stării de sănătate a oamenilor muncii, în 

vederea prevenirii şi combaterii bolilor profesionale care duc la scăderea capacităţii de muncă şi, 

deci, la scăderea productivităţii. 

 Prin microclimat de muncă se înţelege ansamblul factorilor de mediu (fizici, chimici, 

biologici, psihologici), care acţionează pe un teritoriu delimitat (încăpere de producţie, teren agricol, 

localitate etc.). 

Noxele profesionale 

Denumim noxe profesionale totalitatea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă şi care pot 

ameninţa sănătatea muncitorilor dacă nu se iau măsuri de protecţie necesare. 

Clasificarea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă: 

A. Organizarea defectuoasă a muncii 

* poziţia forţată a corpului, timp îndelungat, în supraîncordare; 

* efortul exagerat; 

* regim neraţional de muncă (lipsa echilibrului între muncă şi repaus). 

B. Nerespectarea regulilor de igienă privind procesul muncii, cu înlesnirea acţiunii unor factori care 

trebuie îndepărtaţi sau neutralizaţi: 

* factori fizici: temperatură normală, radiaţii termice, umiditate crescută sau scăzută, raze 

ultraviolete, zgomot, trepidaţii; 

* factori chimici: substanţe toxice, praf industrial, fum; 

* factori biologici: infecţii sau invazii microbiene, parazitare, animale bolnave. 

C. Nerespectarea regulilor de igienă în sălile de producţie: 

* insuficienţa volumului de aer; 

* deficienţe ale sistemului de ventilaţie, de încălzire, de iluminat; 

* amenajarea defectuoasă a locului de muncă; 

* influenţa nocivă a factorilor atmosferici. 

 

I.2. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR (PRACTICANŢILOR) 

(1) Instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului se realizează : 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer; 

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; 

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

e) la executarea unor lucrari speciale. 

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie: 

a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; 

b) periodica si ori de cate ori este necesar. 

Obligatiile lucratorilor(practicantilor) 

- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, 

precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi 

afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

- (1) lucratorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de 

transport si alte mijloace de productie; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze 

sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 
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c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a 

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice 

si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre 

care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, 

precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face 

posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii 

sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a 

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara 

riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in 

munca si masurile de aplicare a acestora; 

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de 

munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara. 

Supravegherea sanatatii 

 Lucrătorii trebuie să respecte normele de tehnica securităţii muncii in fiecare compartiment 

unitate şi să semneneze fişa de instructaj individual. Maşinile,utilajele şi ustensilele se verifică 

inainte de inceperea folosirii lor,pentru a se asigura că funcţionează.Se verifică dacă au fost luate 

măsuri de siguranţă conform prescripţiilor şi dacă dispozitivele sunt instalate la utilajele şi 

instalaţiile din proceseul de producţie.Dacă se observă defecţiuni sau diferite lipsuri trebuie 

informat şeful unităţii sau şeful compartimentului de acest lucru, care trebuie să rezolve aceste 

lucruri. 

 Fumatul este interzis,la fel şi deplasare in apropierea materialelor inflamabile sau 

exploziblile cu lămpi de gaz. Fumatul este permis doar in anumite locuri create special pentru acest. 

 Postul de prim ajutor se amenajează la toate locurile de muncă.Este dotat cu un dulăpior care 

conţine toate materialele necesare acordării primului ajutor. 

 

I.3. MASURI DE REDUCERE A EFORTULUI ORTOSTATIC ŞI 

NEUROPSIHIC 

În vederea reducerii efortului ortostatic este recomandabil ca: 

-personalul să fie foarte bine pregătit în vederea eliminării curselor inutile, a manevrelor 

necorespunzătoare, ce reprezintă o pierdere de energie inutilă. 

ţinuta să fie adecvată, comodă, pantofii cu tocul jos, comozi, astfel încît să asigure un efort mai mic 

in realizarea sarcinilor 

-să se asigure o bună condiţie fizică,întreţinută permanent prin exerciţii fizice, dar şi prin relaxare 

-metodele de preluare şi transmitere a comenzilor să fie moderne, reducîndu-se timpul şi efortul 

necesar efectuării acestora şi crescînd eficienţa lucrătorilor din alimentatie. 

-respectarea programului de lucru, pauzele – atunci cînd fluxul de consumatori este mai mic - 

protejează lucrătorul de suprasolicitare. 

-dotările pentru transportul intern să fie moderne. 

-să se folosească ambalaje uşoare. 

-spaţiile să fie bine dimensionate,astfel încît să permită efectuarea mişcărilor necesare şi să reucă 

efortul ortostatic 

Cauzele accentuării tensiunii neuropsihice pot fi : 

-oboseala instalată 
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-comportarea necorespunzăoare a clienţilor dificili 

-pregătirea insuficientă a lucrătorilor 

-oferta insuficientă sau necorespunzătoare a preparatelor oferite 

-personalitatea lucrătorilor sau a clienţilor 

-slaba motivare a personalului 

-starea de ebrietate. 

În vederea diminuarii efortului neuropsihic se impugn o serie de măsuri cum ar fi 

-perfecţionarea angajaţilor privind stăpînirea tehnicilor de negociere şi atenuare a conflictelor 

-adoptarea unei atitudini corecte faţă de clienţii dificili 

-creşterea gradului de motivare şi automotivare a personalului 

-evitarea supraaglomerării din unitate 

-planificarea riguroasă a sarcinilor ce îi revin angajatului 

creearea unui mediu ambiant cît mai plăcut desfăsurării comunicării. 

 

II.ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA 
 

Asigurarea ordinii si curatenia la locul de munca presupune atingerea urmatoarelor criterii de 

performanta:  

a) Selectarea mijloacelor de munca  

b) Ordonarea mijloacelor specifice activitatii curente  

c) Intretinerea curateniei la locul de munca  

Asigurarea ordinii si curatenia la locul de munca presupune respectarea urmatoarelor etape:  

Mijloace de muncă → Materii prime, materiale auxiliare, utilaje, instalatii,echipamente,  

Ordonare → Se va stabili si respecta succesiunea operatiilor de lucru  

Se vor ordona materialele de munca  

Curăţenie → Se executa manual, mecanic, sau cu mijloace semiautomate. Se utilizeaza materiale de 

curatenie specifice locului de munca (lavete, detergenti, dezinfectanti, solventi).  

 

Mijloace de munca  

•  Masina de gatit este utilajul cel mai important din bucatarie fiind utilizata la pregatirea unui 

sortiment divers de preparate culinare.Clasificarea masinilor de gatit se face in functie de 

combustibilul folosit si de solutia costructiva adaptata. 

• Friteuza – este un utilaj termic,raspind in alimentatia publica datorita faptului ca se poate utiliza la 

pregatirea unui numar mare de preparate la minut.In functie de modul de incalzire cu gaz metan sau 

cu curent elctric,ele se numesc friteuze electrice. 

• Maşina de tocat carne se foloseşte la mărunţirea cărnii.  

• Masina menajera universala(robotul)se foloseste in bucatarie,  laboratoare  de 

preparate reci, in laboratoare de cofetarie si patiserie, executand un  mare numar de 

operatii de prelucrare a unor mate rii prime, in vedereaintrarii lor in fabricatie 

• Tigaia basculanta  este utilizata in bucatariile mari pentru prepararea manca rurilor 

sotate, prajirea unor produse (chiftele, carnati), cat si pentru pre gatirea unor mancaruri 

cu sos. 

•  Rotisorul este utilizat pentru frigerea carnii de pasare, de vaca,  de porc etc. In functie 

de combustibilul folosit, rotisoarele se clasifica in:  electrice, cu gaze, cu carbuni, cu lemn. 

• Cuptorul este utilizat in bucatarii si laboratoare centrale de cofetarii  si patiserii. 

 

Alte echipamente:  

-Dulapul vigorific  

-Vitrina frigorifica  

- Congelatoare 
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-Masina de taiat, feliat   

Mobilier:  

-mese de serviciu  

-gheridoane 

-mese, scaune 

- etajere 

 

Curatenia la locul de munca are rol:  

• Igienic – prin curatenie putem stopa raspandirea bacteriilor care sunt responsabile pentru 

declansarea mai multor boli. Curatenia poate fi eficienta in prevenirea raspandirii bacteriilor.  

• Estetic – un spatiu in care totul este curat si arata impecabil poate fi aranja astfel incat sa fie mult 

mai atractiv.  

• Intretinere – lucrurile care sunt curatate periodic isi vor pastra aspectul si vor arata mult mai bine.  

• Securitate – prin indepartarea gunoiului se elimina riscul de accidente prin alunecare sau cel de 

producere al unui incendiu.  

 

Cum putem efectua curatenia?  

Exista mai multe metode de a efectua curatenia in spatiile comerciale:  

• Curatenia individuala – la aceasta metoda curatenia este facuta de o singura persoana intr-o anumita 

zona.  

• Curatenia in echipa – munca este efectuata de doua sau mai multe persoane intr-o anumita zona. 

Aceasta metoda se utilizeaza, de regula la curatenia generala. 
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III. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVILOR PENTRU 

DESFĂŞURAREA PRACTICII 
 

 

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1 

 

Prelucrarea primară şi termică a legumelor şi suproduselor din carne  

Prelucrarea primară şi termică a legumelor şi suproduselor din carne reprezintă primele operaţii 

efectuate în tehnologia culinară a legumelor şi constă în îndepărtarea corpurilor străine de aderenţă sau 

amestec, a parţilor alterate şi necomestibile, sortarea, spălarea, tăierea, etc. 

În schemă sunt prezentate prelucrările primare ale principalelor grupe de legume.  

În urma prelucrărilor preliminare ale legumelor, rezultă diferenţe cantitative, cunoscute sub numele de 

pierderi menajere şi pierderi calitative. 

Calitatea legumelor influenţează pierderi cantitative. În cazul legumelor corespunzătoare calitativ şi cu 

un grad de prospeţime ridicat, pierderile menajere sunt mai mici. Amploarea pierderilor creşte şi în raport cu 

metoda folosită la curăţire. Dacă rădăcinoasele şi cartofii sunt răzuite, pierderea nu depăşeşte 2 – 6%, pe când, 

dacă se curăţă prin tăiere cu cuţitul, partea îndepărtata poate ajunge la 20 – 25% din greutatea legumei. 

Orientativ, pierderile menajere sunt: 

• la legume frunzoase 20 – 25%; 

• la rădăcinoase 25 – 40%; 

• la tubercule de 10 – 25%; 

• la mazăre verde 50 – 60%; 

• la legume cu fruct 5-10%.  

Prin prelucrarea primară a legumelor, pe lângă pierderile cantitative, apar modificări calitative, de 

pierdere a unor factori de nutriţie, fie prin solubilizarea lor în apa de spălare, fie prin curăţire 

necorespunzătoare, în strat gros, a cojii. Se pierd astfel o mare parte din vitaminele şi sărurile minerale care 

se găsesc mai ales în părţile exterioare ale legumelor. Pentru ca pierderile să se reducă la minimum, se 

recomandă următoarele măsuri: 

- prelucrarea primara să se facă cu foarte puţin timp înaintea tratamentului termic; 

- să se evite spălarea îndelungată sau menţinerea legumelor mult timp în apa de spălare; 

- să se evite fragmentarea legumelor în bucăţi mici şi menţinerea lor în aer liber sau apă; 

- să se îndepărteze un strat cât mai subţire din părţile externe ale unor legume şi cât mai puţine frunze etc.; 

- să se evite decongelarea legumelor în bazine cu apă sau în apropierea surselor de căldură; dacă sunt divizate, 

se vor introduce direct în apa clocotită; 

- să se folosească în procesul tehnologic apa în care au fost rehidratate legumele uscate. 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2 

Realizarea mise en place -ului de întâmpinare în salon 

 

Numărul obiectelor de inventar care se aşează pe masă înainte de sosirea consumatorilor 

diferă în funcţie de: 

▪ tipul mesei: 

o mic dejun; 

o dejun; 

o cină; 

o banchet; 

o etc. 

▪ numărul preparatelor şi al băuturilor ce vor fi servite. 

În funcţie de numărul obiectelor de inventar, există două tipuri de mise en place -uri: 

1. aranjarea meselor simple: se aşează un număr redus de obiecte de inventar, urmând să 

se completeze la comandarea meniului a la carte; 

2. aranjarea meselor complete: se aşează un număr mare de obiecte de servire, conform 

meniului comandat . 

Se folosesc următoarele obiecte de inventar: 

- farfurie suport; 

- cuţit obişnuit; 

- furculiţă obişnuită; 

- pahar pentru apă minerală; 

- pahar pentru vin; 

- şervet sub formă de plic; 

- vază de flori; 

- plăcuţa cu numărul mesei. 

 

Aceste obiecte de inventar se aşează pe masă, conform regulilor cunoscute.  
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FIŞĂ DE DOCUMENTARE NR.3 
1. ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

TIPURI DE 

UTILAJE, 

USTENSILE ŞI 

DOTĂRI 

SPECIFICE 

• UTILAJE MECANICE (PENTRU 

PRELUCRĂRI PRIMARE) 

• UTILAJE TERMICE 

• UTILAJE FRIGORIFICE 

• MOBILIER TEHNOLOGIC 

• INSTRUMENTE DE MĂSURĂ ŞI 

CONTROL 

• USTENSILE, VASE, FORME 

FACTORII DE CARE 

DEPINDE 

DOTAREA 

MATERIALĂ A 

LABORATOARELOR 

DE PRODUCŢIE 

CULINARĂ ŞI DE 

COFETĂRIE – 

PATISERIE 

 

 

 

 

 

1. SORTIMENTUL DE PREPARATE 

(OFERTA) 

 

2. NUMĂRUL DE PORŢII/ BUCĂŢI SAU 

CANTITATEA DIN FIECARE 

PREPARAT (MĂRIMEA OFERTEI) 

 

3. TEHOLOGIA DE FABRICAŢIE 

APLICATĂ (CALITATEA 

PRODUCŢIEI) 
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FURNIZORI DE 

ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE 

PENTRU UNITĂŢI 

DE ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ 

 

• GASTRO GROUP, 

• VIVI TRUST, 

• MAXIGEL, 

• ALBERGO CONTRACT, 

• ALCOR,  

• HOLDING COFFEMANIA 

TRADING, 

• CONTI GRUP, 

• DAAS, 

• DACTRUST, 

• DARIMEX, 

• GASTRO EUROINOX, 

• FORTEX COM, 

• HoReCa EQUIPMENT, 

• TEKSO FRIG, 

                    Etc. 

 

           

    

 

INTEGRITATEA 

ECHIPAMENTELOR 

Condiţiile de admisibilitate ale 

echipamentelor: 

➢ Să fie rezistente la acţiuni mecanice, calorice 

şi chimice; 

➢ Să se poată curăţa uşor; 

➢ Să nu prezinte suduri defectuoase la 

suprafeţele care vin în contact cu alimentele; 

➢ Să nu cedeze substanţe care să impurifice 

alimentele sau să păteze suprafeţele de lucru 

(vopsea, email etc.) 

➢ Să nu modifice valoarea nutritivă a 

alimentelor; 

➢ Să fie amplasate astfel încât să permită 

accesul la ele pentru a fi curăţate şi reparate. 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 4 

                                 Remedierea defectelor 

 

Defectele pentru preparatele din ouă servite la micul dejun  

şi cauzele ce le generează 

Denumirea 

preparatului 
Defecte Cauze 

Ouă fierte 

 

Gălbenuş de culoare verde închis 

spre margine 

depăşirea timpului de fierbere. 

Ochiuri 

româneşti 

 

Aspect necorespunzător (cu 

„zdrenţe”, gălbenuşul descoperit) 

 

 
 

Gălbenuş complet coagulat 

nu s-a retras vasul pe marginea plitei;  

ouăle nu s-au introdus în apă prin alunecare;  

fierberea s-a făcut în clocote mari; 

nu s-a adăugat sare şi oţet; 

albuşul nu s-a strâns spre gălbenuş cu spumiera;  

nu s-au fasonat după preparare. 

 

depăşirea timpului de fierbere; 

ţinerea ouălelor mai mult timp în apa fierbinte.  

Omlete 

 

 

Culoare necorespunzătoare 

(insuficient rumenite sau prea 

rumenite)  
 

Insuficient pătrunse  
 

Nu-si păstrează forma dată prin 

rulare 

temperatura în timpul prăjirii a fost prea mare 

sau prea mică; 

timpul tratamentului termic a fost scurt sau 

depăşit.      
 

prăjirea la temperatură prea mare, la suprafaţă se 

rumenesc, dar in interior nu pătrund.           
 

rularea nu s-a făcut imediat după prăjire.  

 

Jumări  

 

Complet coagulate  

 

 

 

 

 
 

Prea grase  

- nu s-au amestecat la timp; 

- prăjirea la temperatură prea mare; 

- depăşirea timpului de prăjire; 

- nu s-au servit imediat după preparare. 
 

- dozarea necorespunzătoare a grăsimii 

(prea multă). 
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Remedierea „cremelor pe bază de grăsimi” 

 

DEFECTE CAUZE REMEDIERI 

Prezintă aspect 

tăiat 

-   nu s-a amestecat în timpul fierberii  - se încălzeşte uşor crema şi 

se bate intens 

-   nu s-a respectat proporţia dintre 

componente 

- se alifiază o cantitate mică 

de unt apoi se toarnă crema 

tăiată. 

- nu s-a îndepărtat surplusul de apa 

din grăsime 

- au fost supuse la variaţii de 

temperatură 

- se îndepărtează siropul din 

crema tăiata şi se 

omogenizează 

Intens colorate şi 

aromatizate 

- dozarea greşită a componentelor - se recomandă amestecarea 

cu o altă cremă 

nearomatizată şi necolorată 

Gust neplăcut, 

rânced 

- s-a utilizat grăsime 

necorespunzătoare 

- nu se remediază 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR.5 

 

 Tema: Sortimentul de preparate şi băuturi 

  

Sortimentul: Preparate 

 

TIP 
GRUPA DE 

PREPARATE 
SUBGRUPA 

 

 

 

Preparate de 

bucătărie 

- Gustări 

 

 

 

 

- Reci: tartine, sandvici-uri, legume, ouă, 

ciuperci, umplute  etc. 

- Calde: din foietaj, cu foi clătită, pe bază de 

sos alb, etc. 

- Antreuri 

 

- Reci: pe bază de aspic, piftii, etc. 

- Calde: sufleuri, budinci, pizza, etc. 

- Preparate lichide 

 

- Supe, supe crème, consomme-uri, ciorbe, 

etc. 

- Preparate de bază 

 

- Mâncăruri din: legume, carne şi legume, 

carne tocatş, fripturi cu garnituri şi salate, 

etc. 

- Dulciuri de bucătărie 

 

- Din compoziţii diferite: din fructe, din 

crupe şi paste făinoase, sufleuri, budinci, 

etc. 

Produse de 

patiserie 

- Produse pe bază de 

aluaturi 

- Din aluat opărit; 

- Din aluat foietaj; 

- Din aluat fraged; 

- Din aluat dospit, etc. 

Produse de 

cofetărie 

- Prăjituri - Pe bază de blat alb/colorat  

- Pe bază de foi (ruladă, doboş, etc.) 

- Pe bază de frişcă; 

- Specialităţi etc. 

- Torturi 

 

- Pe bază de blat alb/colorat; 

- Pe bază de foi; 

- Torturi piese. 

- Îngheţate 

 

- Pe bază de lapte; 

- Pe bază de fructe. 

- Bomboane - Specialităţi; 

- Specialităţi de ciocolată; 

- Fondant, etc. 

Produse 

alimentare 

- Produse de panificaţie 

 

- Pâine, chifle, cornuri, batoane, brioşe, etc. 

- Fructe - Proaspete; 

- Fructe uleioase; 

- Fructe conservate, etc. 

 

 

 

 



19 

 

Sortimentul: Băuturi 

 

TIPUL GRUPA SUBGRUPA 

Băuturi aperitiv - Naturale distilate 

 

- Ţuică, şliboviţă, rachiu de fructe, 

palincă, gin, whisky, coniac, etc. 

- Industriale  

 

 

- Vodcă, rom, rachiu de: anason, 

chimion, vişine etc. 

- Campari, bitter, absinthe, fernet, 

etc.   

- lichioruri aperitiv; 

- bere. 

Băuturi digestive – 

vinuri 

- Vinuri  

 

 

 

 

 

- după culoare: albe, roze, roşii; 

- după concentraţia în zahăr: seci, 

demiseci, demidulci, dulci; 

- după soiul de struguri: de masă, 

de regiune, de regiune superior. 

- Lichioruri 

- Coniac 

- Alte băuturi 

- însoţeşte cafeaua; 

Băuturi răcoritoare - Din fructe şi legume 

 

 

- Sucuri, nectare, siropuri, etc. 

- Băuturi carbonatate 

 

- Coca Cola, Fanta, Pepsi Cola, 

etc. 

Băuturi necarbonatate - Prigat, Cappy, etc. 

Băuturi nealcoolice 

calde 

- Băuturi stimulente - Cafea, ceai, cacao şi derivate 

Ape minerale - De masă 

 

 

 

- Borsec, Biborţeni, Perla 

Harghitei, Poiana Negri, 

Dorna, sifon, etc. 

 

- Medicinale - Malnas, Căciulata, Hebe, etc. 

 

 

ATENŢIE !!! 

 

Sortimentul de preparate şi băuturi diferă de la unitate la unitate, în funcţie de posibilităţile de 

producţie culinară şi de aprovizionare. 
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 FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 6 

 

 

Tema: Reguli de asociere a preparatelor şi a băuturilor 

 

CRITERIU REGULI GENERALE DE ASOCIERE 

Alegerea 

preparatelor si 

băuturilor în funcţie 

de meniu şi 

consumator 

- Ocazia/prilejul cu care se oferă meniul (masă pentru aniversare, de 

afaceri, între prieteni, de protocol, etc.) 

- Importanţa mesei pentru cel care o oferă; 

- Posibilităţile de pregătire şi de servire a meniului. 

Condiţii de asociere 

corectă 

- Asigurarea componentelor şi varietăţii meniului, prin folosirea 

tuturor categoriilor de alimente, în vederea oferirii necesarului de 

elemente nutritive, stimulative pentru apetit, digestive, etc. 

- Oferirea de preparate diversificate din punct de vedere tehnologic; 

- Oferirea de băuturi în concordanţă cu preparatul şi locul acestuia 

în meniu; 

- Posibilităţile de aprovizionare şi producţie ale unităţii; 

- Preferinţele consumatorilor, obiceiurile, timpul de care dispune şi 

posibilităţile financiare; 

- Asigurarea succesiunii gusturilor: amar/acru; sărat; dulce. 

- Asigurarea fineţii şi calităţii preparatelor şi băuturilor la mesele 

intime.  

Interdicţii de 

asociere 

- Evitarea servirii preparatelor grele, conservelor şi băuturilor 

alcoolice în sezonul cald; 

- Evitarea servirii preparatelor greu digerabile la cină; 

- Un meniu nu va conţine în mod repetat aceeaşi materie primă în 

structura preparatelor (ex. garnituri, tocătură, carne, etc.); 

- Meniul pentru cină care conţine preparat lichid, nu va conţine şi 

gustări; 

- O carne roşie sau un sos roşu nu vor fi servite după o carne albă, 

respectiv un sos alb; 

- Când se serveşte îngheţată, nu se mai oferă şi fructe; 
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FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 3 

Tema: Caracteristicile preparatelor 

 

GRUPA DE 

PREPARATE 

CARACTERISTICILE TEHNO-

LOGICE (GASTRONOMICE) 

CARACTERISTICILE 

NUTRITIVE 

Gustări - obţinute din asocierea alimentelor 

vegetale cu cele animale; 

- se pregătesc fără sau cu tratament termic 

(fierbere, prăjire, coacere, sotare, etc.); 

- au dimensiuni mici şi forme diferite; 

- au gustul picant puţin mai pronunţat şi un 

colorit deosebit, viu; 

- la servire se asociază mai multe 

sortimente; 

- se servesc atât în stare caldă cât şi rece. 

- se servesc ca intrare în meniu, în 

cantitate mică; 

- deschid apetitul; 

- valoarea nutritivă este echilibrată, 

dar nu acoperă procentul ridicat 

din necesarul nutritiv; 

- au digestibilitate relativ uşoară – 

ajută şi la digestia celorlalte 

alimente. 

Preparate lichide 

(supe, creme, 

consomme-uri, 

ciorbe, borşuri) 

- se obţin din legume, carne sau carne cu 

legume; 

- tratamentul termic este fierberea 

obişnuită sau fierberea extractivă, pentru 

cele cu carne; 

- se servesc mai ales la dejun, crème-le şi 

consomme-urile fiind servite şi la cină sau 

mese festive; 

- consomme-urile sunt supe concentrate şi 

degresate şi se servesc în cantităţi mai 

mici; 

- se servesc calde, uneori şi reci, cu decor 

de verdeaţă sau însoţite de produse lactate 

– iaurt, smântână.  

- se servesc ca felul I; 

- deschid şi întreţin apetitul 

consumatorului; 

- valoarea nutritivă depinde de 

materia primă, dar nu este ridicată 

(consistentă); 

- digestibilitatea este uşoară 

datorită consistenţei; 

- ajută la buna digestibilitate a 

celorlalte alimente; 

- unele sortimente se pot consuma 

ca alimente dietetice. 

Salate (crude, 

fierte, coapte, 

combinate) 

- se obţin din legume sau legume asociate 

cu produse cerealiere (orez, paste) sau 

produse animaliere (carne, peşte, 

subproduse, produse lactate); 

- se pregătesc neprelucrate sau pre-lucrate 

termic; 

- se folosesc legume proaspete sau 

conservate; 

- se obţin dintr-o singură legumă sau din 

mai multe legume; 

- se asezonează cu sosuri emulsionate reci 

(oţet, lămâie, maioneză şi derivate, mujdei, 

etc.); 

- se prezintă în salatiere sau pe platouri/ 

castroane – porţionat sau piese. 

- se servesc ca intrare sau însoţesc 

alte preparate; 

- rolul depinde de locul în meniu 

(deschid apetitul, completează 

valoarea nutritivă şi asigură 

digestibilitatea). 

Preparate de bază 

(mâncăruri, 

tocături, fripturi, 

etc.) 

- se obţin din legume sau din 

carne/legume/produse cerealiere; 

- au în componenţă şi sos care asigură 

saţietate; 

- ocupa locul II in meniu (felul 

principal); 

- valoarea nutritivă este echilibrată, 

acoperind cea mai mare parte din 

necesarul nutritiv; 
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- se folosesc tratamente termice specifice 

(înăbuşire, fierbere, coacere, gratinare 

etc.); 

- se servesc porţionate sau neporţionate, de 

regulă în stare caldă; 

- sortimentul este foarte diversificat. 

- digestibilitatea este influenţată de 

materia primă (carne) şi de 

tratamentul termic (mai ales la 

fripturi).  

Preparate servite ca 

desert (dulciuri de 

bucătărie, produse 

de patiserie, de 

cofetărie) 

- se obţin din asocierea alimentelor 

vegetale cu cele animale; 

- se folosesc tratamente termice diverse 

(fierbere, prăjire, coacere) sau fără 

tratament termic; 

- unele se pot pregăti la comandă. 

- se servesc la sfârşitul mesei; 

- închid apetitul şi dau senzaţia de 

saţietate; 

- completează valoarea nutritivă a 

meniului mai ales cu glucide; 

- se digeră uşor, ajutând şi la 

digerarea celorlalte alimente; 

- cele din fructe aduc un aport de 

vitamine şi săruri minerale având o 

funcţie răcoritoare. 

 

 

REŢINEŢI !!! 

 

Structura preparatelor şi tratamentul termic influenţează locul şi rolul în cadrul meniului, valoarea 

nutritivă şi digestibilitatea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

GLOSAR DE TERMENI 
 

a asambla = a uni, a îmbina două sau mai multe semifabricate ale unui produs, pentru a obţine 

produsul finit 

aglomerări = părţile unor materii prime strânse la un loc (referitor la aluat), a frământa bine aluatul 

pentru a nu se forma aglomerări de făină 

amestec =compoziţia obţinută din două sau mai multe materii prime care îsi păstrează proprietăţile 

aparel = cremă fină rezultată în urma fierberii unei compoziţii de zahăr, lapte, ouă, unt, cacao sau 

arome 

baie de apă = încălzirea unei compoziţii într-un vas cu apă fierbinte 

a barota = a acoperi cu barot suprafaţa superioară sau suprafeţele laterale ale unor prăjituri 

barfes = perie cu coadă folosită la îndepărtarea făinii după mese, planşete, aluat etc. 

brueza = moară cu 2-3 valţuri care macină sâmburi graşi sau omogenizează diferite semifabricate, 

compoziţii 

bule de aer = băşică de aer sau de alt gaz, aflată în masa unui lichid sau a unei compoziţii 

capse = ambalaje din aluminiu, lemn sau plastic, destinate transportului produselor de cofetărie-

patiserie 

a carameliza = topirea zahărului fără apă până capătă culoarea brun-roşcat, folosit la prepararea 

unor baroturi, glazuri etc. 

chipcea = vas mic din cupru sau inox, în formă rotundă, cu coadă şi fund rotund, folosit la glasarea 

bomboanelor, prăjiturilor etc. 

coardă = firul, şuviţa de glazură ce alcătuieşte decorul bomboanelor, fursecurilor, formată din 

glazura respectivă cu ajutorul croşetei, trasă în formă de spirală 

confiere = a prelucra fructele prin fierbere repetată cu zahăr, glucoză şi apă, până la concentraţii de 

circa 750 C. 

cornet = hârtie pergament răsucită în formă de con, în care se pune cremă, fondant, ciocolată, în 

vederea decorării prăjiturilor, fursecurilor şi torturilor 

croşetă = sârmă lungă de 20 cm, răsucită în spirală, cu mâner din lemn din lemn la unul din capete, 

iar cel opus terminat în 2-4 braţe în formă de furculiţă, sau în formă de inel 

drăgan = compoziţie din zahăr farin, albuş de ouă şi gelatină, folosită pentru executarea unor piese 

din zahăr 

dui = piesă mică, în formă de trunchi de con de diametre diferite 

fondant = masă compactă din sirop concentrat de zahăr, cu sau  fără glucoză 

a masa = apariţia de cristale mici de zahăr în masa de fondant după preparare sau după încălzirea 

acestuia  
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Fişa de lucru nr.1 

Completaţi spatiile libere cu grupele de legume corespunzătoare tipului de prelucrare primară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Frunzoase 

 Detaşarea 

foilor externe 

 Răzuire 

mecanică sau 

manuală 

Tăiere 

Rădăcinoase  Cu fruct  

 - inele; 
- mărunt; 
- etc. 

-  
-   
-  

- cuburi; 
- butoiaşe; 
- pai; 
- cips; 
- etc. 

 

LEGUME 

Sortare 

 

Curăţire 

Rădăcinoase 



25 

 

Fişa de lucru nr.2 

Completaţi în imaginile de mai jos obiectele de inventar care lipsesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru nr.3 

 Defectele pentru preparatele din ouă servite la micul dejun şi cauzele ce le generează. 

 Precizaţi cauzele care au generat defectele enumerate la preparatele de mai jos: 

Denumirea 

preparatului 
Defecte Cauze 



26 

 

Ouă fierte Gălbenuş de culoare verde, 

închis spre margine 

 

                                                     

Ochiuri 

româneşti 

 

Aspect necorespunzător (cu 

„zdrenţe”, gălbenuşul 

descoperit). 

 

 

 

 

Gălbenuş complet coagulat. 

 

 

Omlete 

 

Culoare necorespunzătoare 

(insuficient rumenite sau prea 

rumenite)  

 

 

Insuficient pătrunse.  

 

 

 

Nu-şi păstrează forma dată 

prin rulare. 

 

 

Jumări Complet coagulate.  

 

 

 

 

 

Prea grase. 

 

   

                        

 

 

 

 

Fişa de lucru nr. 4 

 

Precizaţi în ce mod se pot remedia „cremele pe bază de grăsimi”. 
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DEFECTE CAUZE REMEDIERI 

Prezintă aspect 

tăiat 

-    nu s-a amestecat în timpul fierberii   

-    nu s-a respectat proporţia dintre 

componente 

  

- nu s-a îndepărtat surplusul de apă 

din grăsime; 

- au fost supuse la variaţii de 

temperatură. 

  

Intens colorate şi 

aromatizate 

- dozare greşita a componentelor   

Gust neplăcut, 

rânced 

- s-a utilizat grăsime 

necorespunzătoare 
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Fişa de lucru nr. 5 

 

Încercuiţi răspunsul corect ! 

1. Reţeaua de curent electric pentru acţionarea echipamentelor tehnologice din laboratoarele 

culinare trebuie să aibă: 

a) 220 V; 

b) 380 V; 

c) 180 V. 

 

Încercuiţi răspunsul corect ! 

2. Utilajele pentru prelucrări termice care funcţionează cu gaz sau electric sunt: 

a) cuptoarele; 

b) cuptoarele cu microunde; 

c) mixerele. 

 

Încercuiţi răspunsul corect ! 

3. Instrumentele de măsură şi control folosite în secţiile de producţie ale unităţilor de alimentaţie 

sunt: 

a) tigaia, soteuza, gratenul; 

b) maşina de feliat, răzătoarea electrică, storcătorul de fructe; 

c) cântarul, cana gradată, termometrul sondă. 

 

4. Bifaţi A dacă afirmaţia este corectă şi F dacă afirmaţia este falsă ! 

1. Ustensilele şi vasele din porţelan sunt casante.             (A)  (F) 

2. Ustensilele din lemn oxidează în saramură.                  (A)  (F) 

3. În bucătăria rece se prepară pastele.                              (A)  (F) 

4. Vasele de cupru nu modifică gustul mâncării.              (A)  (F) 

 

Timp de lucru 15 min. Se acordă din oficiu 1 punct. Total 10 puncte. 
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Fişa de lucru nr. 6 

Subiectul I.  

Cititi cu atenţie enunturile de mai jos şi incercuiti litera corespunzătoare răspunsului corect:   

50 puncte 

1. Elementele structurale ale proteinelor sunt: 

a) vitaminele;   b) aminoacizii;   c) sărurile minerale;   d) glucidele; 

2. Substanţele cu un important rol energetic sunt:  

a) proteinele şi vitaminele;     b) lipidele, proteinele si glucidele; 

c) substanţele minerale şi lipidele;    d) glucidele şi lipidele; 

3. Vitamina  care previne rahitismul este:  

a) vitamina A;   b) vitamina C;  c) vitamina D;   d) vitamina E; 

4. Materiile auxiliare sunt alimente care: 

a) se găsesc în cantităţi mari şi nu pot lipsi din preparatele culinare; 

b) se găsesc în cantităţi mici şi nu pot lipsi din preparatele culinare; 

c) se găsesc în cantităţi mari, dar pot lipsi din preparatele culinare; 

d) se găsesc în cantităţi mici şi pot lipsi din preparatele culinare; 

5. Crupele sunt rezultate prin prelucrarea industrială a: 

a) legumelor;   b) cerealelor;   c) fructelor;   d) produselor zaharoase; 

6. Analiza organoleptică a alimentelor nu se referă la verificarea: 

a) termenului de garanţie menţionat pe ambalaj;   b) aspectului exterior al alimentului; 

c) aspectului în secţiune a alimentului;    d) consistenţei alimentului; 

7. Pastele făinoase se obţin din aluat crud: 

a) fermentat;   b) nefermentat  c) nefermentat şi uscat;  d) fermentat şi uscat; 

8. În unităţile de alimentaţie publică se obţin chifle din făină,apă,sare, drojdie cu adaos de: 

a) zahăr;  b) ulei;    c) unt;    d) iaurt; 

9. Ceapa, ţelina, usturoiul şi hreanul sunt renumite pentru  proprietăţile lor: 

a) energetice;   b) terapeutice;  c) senzoriale;  d) estetice; 

10. Legumele sunt alimente vegetale cu rol important in alimentație deoarece: 

a. furnizează substanțe nutritive prețioase;  b. sunt acide; 

c. au efecte terapeutice;     d. unele au acțiune fitoncidă.  

 

Subiectul II.  

Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi notaţi pentru fiecare enunţ litera A (dacă enunţul este 

adevărat) sau litera F (dacă enunţul este fals):        

                                                                                                      40 puncte 

1. Materiile prime influenteaza caracteristicile nutritive si organoleptice a preparatelor;  

2. Principalele substante nutritive sunt proteinele,lipidele si glucidele; 

3. Din punct de vedere nutritive alimentele se clasifica in mai multe grupe; 

4. Cerealele si produsele cerealiere au valoare nutritiva ridicata; 

5. La prepararea crupeloc nu se recomanda folosirea unei cantitati de 2,5-3 volume de lichidla un volum de 

crupe;  

6. Alegerea fainii pentru diferite produse se face in functie de continutul in amidon si in gluten; 

7. Legumele in alimentatie au actiune acida; 

8. Uleiurile se păstrează în încăperi răcoroase, uscate, întunecoase, lipsite de mirosuri străine; 

9. Ienibaharul este un condiment picant; 

10. Pepenii sunt fructe de desert. 

Nota: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Fişa de lucru nr. 7 

 

I.A. Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos şi notaţi pe foaia de examen litera 

corespunzătoare răspunsului corect: 

(10*0,5= 5puncte) 

1.Tomatele fac parte din categoria legumelor: 

a) bulboase;    b) cu fruct;      c) rădăcinoase;     d) frunzoase; 

2. Din categoria sosurilor cel mai des folosite la ornarea preparatelor sunt: 

a) sosul tomat şi sosul brun;                          b) sosul de usturoi şi sosul de hrean; 

c) sosul maioneză şi sosul de unt;                 d) sosul tartar şi sosul vânătoresc; 

3. Şpriţurile sunt ustensile folosite la decorarea preparatelor cu: 

a) legume;                     b) fructe;                    c) verdeţuri;                d) sosuri; 

4. Dintre legumele utilizate cel mai frecvent la decorarea preparatelor fac parte: 

a) legumele frunzoase şi condimentare;                 b) legumele păstăioase şi cu fruct, 

c) legumele rădăcinoase şi perene;                         d) legumele bulbifiere şi tuberculifere, 

5. Dintre legumele congelate se pot folosi ca decor: 

a) ardeii;                b) verdeţurile condimentare;              c) ridichile;               d) mazărea; 

6. Duiurile se utilizează pentru: 

a) decupare;                  b) tăiere în fâşii;                   c) radere;                  d) pasare; 

7. Salata verde, ca element de decor se aşează cel mai frecvent; 

a)deasupra preparatului;          b) pe platoul de servire;          c) în legumieră;            d) în boluri; 

8. Preparatele din peşte se decorează de regulă cu: 

a) felii de roşii;           b) felii de lămâie;           c) rondele de ardei;            d) rondele de morcovi; 

9. Alegerea decorului/ornamentului se face ţinând seama de: 

a) numărul de clienţi şi dorinţele acestora;       b) tratamentul termic aplicat şi durata păstrării;    

c) tipul de masă şi tipul de clienţi;                    d) gramajul porţiilor şi preţul lor; 

10. Aspicul se poate folosi la decorarea preparatelor prin operaţia de: 

a) turnare;             b) napare;            c) presărare;          d) ungere; 

 

  II.A. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi notaţi pe foaia de examen pentru fiecare enunţ 

litera A (dacă enunţul este adevărat) sau litera F (dacă enunţul este fals): 

                                                                                                                                                               

(8*0,5=4 puncte) 

1. Operaţia de ornare se referă la compoziţiile ce necesită turnarea lor; 

2. Sezonalitatea este un criteriu important pentru alegerea decorurilor; 

3. Albuşul de ou  fiert se foloseşte frecvent la decorarea sufleurilor, 

4. Tartinele cu icre se ornează cu filigran de unt, 

5. Decuparea este operaţia prin care se obţin diferite forme folosind cuţitului cu lama ondulată; 

6. La decorarea preparatelor nu se utilizează legume conservate, ci doar legume în stare proaspătă; 

7. Sosurile reci dulci pot fi utilizate la decorarea budincilor; 

8. Culoarea decorului este caracteristica cea mai importantă, fiind cea care stimulează apetitul 

consumatorilor; 
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Fişa de lucru nr. 8 

 

I. Bifaţi A dacă afirmaţia este adevărată  şi F dacă afirmaţia este falsă ! (5p) 

1. Fluxurile tehnologice din unităţile de alimentaţie trebuie să se intersecteze. 

(A)       (F) 

2. Păstrarea mărfurilor este influenţată  de: temperatură, umiditate, circulaţia aerului.         

       (A)       (F) 

3. Depozitele nu sunt în legătură funcţională cu spaţiile de lucru.    (A)       (F) 

4. Semipreparatele se păstrează mai mult de 24 de ore.         (A)       (F) 

5. Personalul nu foloseşte aceeaşi intrare în unitate ca şi clienţii.   (A)       (F) 

 

II.  Încercuiţi răspunsul corect!       (3p) 

1. Camera de curăţat zarzavat este spaţiu pentru: 

a) primirea clienţilor; 

b) spălarea vaselor; 

c) prelucrare primară; 

d) spaţiul de depozitare. 

2. Pentru îndepărtarea mirosurilor şi a aburilor, bucătăria trebuie dotată cu: 

a) ventilatoare; 

b) hote de absorbţie; 

c) aer condiţionat; 

d) odorizante ambientale. 
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Fişa de lucru nr. 9 

Completaţi tabelul următor: 

Criterii minime de calitate – bucătărie 

1 

1p 

Orientare   

2 

1p 

Situare  

3 

1p 

Paviment   

4 

1p 

Pereţi   

5 

1p 

Iluminat   

6 

1p 

Punct de prim 

ajutor 

 

7 

1p 

Ventilaţia   

8 

1p 

Înălţimea 

maximă a 

meselor de lucru 

 

  

 Se acordă două puncte din oficiu. Total punctaj - 10  
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Fişa de lucru nr. 10 

 

I. Apreciaţi  cu A  (adevărat) sau F  (fals) următoarele enunţuri: (3p) 

a) Pentru colectarea deşeurilor este necesar să existe spaţii special destinate acestui scop.    

        (A)  (F) 

b) Spaţiile pentru colectarea deşeurilor trebuie amplasate la lumină.  (A)  (F) 

c) Spaţiile pentru colectarea deşeurilor trebuie să fie iluminate şi marcate corespunzător.  

                                                                                                                       

(A)  (F) 

d) Fluxul de evacuare a deşeurilor se intersectează cu fluxul materiilor prime şi al produselor 

finite.         (A)  (F) 

e) Coşurile de gunoi din unitate trebuie golite şi curăţate de personalul de îngrijire.   

                                                                                                                    

(A)  (F) 

f) Pubelele/tomberoanele se inscripţionează separat pentru fiecare tip de deşeu.   

        (A)  (F) 

II. Cerinţele legale în vigoare cărora trebuie să le corespundă materialele din care sunt 

confecţionate echipamentele (utilaje, instalaţii, ustensile) sunt: (3p) 

a) …………………………………………………………………………………………………

……...; 

b) …………………………………………………………………………………………………

……….; 

c) …………………………………………………………………………………………………

……….; 

d) …………………………………………………………………………………………………

……….; 

 

III. Completaţi spaţiile libere din următoarea regulă:   (3p) 

 

„Curăţarea şi igienizarea platformelor de colectare a deşeurilor se realizează zilnic şi ori de 

câte ori este nevoie prin operaţii de: 

• ………………………………………….. 

• ………………………………………….. 

• ………………………………………….. 

• …………………………………………..” 

 

Timp de lucru 20 min. Se acordă din oficiu 1 punct. Total 10 puncte. 
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Fişa de lucru nr. 11 

Caracterizarea şi prezentarea produselor 

 

a) Prezintă particularităţile tehnologice şi nutritive ale preparatului “Chateaubriand”. (3p) 

 

b) Ordonează în funcţie de digestibilitate următoarele preparate: (3p) 

b1 – friptură de porc la tavă; 

b2 – peşte rasol cu cartofi nature; 

b3 – raţă cu portocale; 

b4 – pilaf de pasăre; 

b5 – şniţel pane cu legume sote. 

 

c) Prezintă structura preparatului “Escalop de porc cu ciuperci”. (3p) 

 

Timp de lucru 60 min. Se acordă din oficiu 1 punct. Total 10 puncte. 
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Fişa de lucru nr. 12 

  

Completând pe orizontală căsuţele libere, conform definiţiilor, veţi obţine pe verticală 

documentul care prezintă oferta unităţii de alimentaţie publică. 

 

1. preparat lichid, servit cald la micul dejun, simplu 

sau cu adaosuri; 

2. starea fizică a preparatelor servite ca felul I; 

3. se servesc ca intrare în meniu; 

4. se servesc împreună cu preparatele; 

5. dublu la cafea! 

6. preparat din ou sau carne, obţinut în timp 

scurt; 

7. îndeplinită de caracteristicile preparatelor şi 

băuturilor; 

8. mai multe modele! 

9. îndeplinite de lista meniu; 

10. trebuie respectate în asocierea preparatelor 

cu băuturile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

        

        

  

         

         

           

           

       
 

A 

B 
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FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ 

 

I. Specialitatea casei la restaurantul „X” este Anghemaht din carne de pui. Calculaţi 

necesarul de materii prime și auxiliare pentru 60 de porţii, ştiind că pentru 4 porţii sunt necesare 

următoarele cantităţi: (5,6 puncte) 

 carne de pui 0,800 kg 

 ceapă 0,300 kg 

 făină 0,030 kg 

 unt 0,100 kg 

 zeamă de lămâie 0,050 l 

 sare 0,020 kg 

 cartofi 0,500 kg 

II. Identificaţi materiile prime folosite. (3,5 puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE EVALUARE INTERMEDIARĂ 
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I. A. Completaţi spatiile libere cu grupele de legume corespunzătoare tipului de prelucrare primară. (5 

puncte) 

 

II. Completaţi spaţiile libere: (4 puncte) 

B. Opărirea se aplică unor.........................1), pentru îndepărtarea substanţelor pesticide, 

pentru.............................2), îndepărtarea...........................3), pentru a îmbunătăţi textura, eliminând gustul 

crud, pentru a înlesni îndepărtarea membranei externe.         

Fierberea constă în........................................................................................4), cu scopul de a înmuia 

textura legumelor şi a scurta timpul de fierbere. 

Înăbuşirea constă în............................................................................................... 

................................................................................5), realizându-se o fierbere în suc propriu, până ce 

produsul este bine pătruns. 

Frigerea constă în ......................................................................................................6), care poate fi 

flacăra, cărbunii aprinşi, raze infraroşii (vinete, ardei, ciuperci, roşii, dovlecei). 

 

       C. Din punct  de vedere al pregătirii lor, produsele industrializate din carne se grupează în: produse 

sărate, produse afumate, preparate din carne, mezeluri şi conserve din carne.            

 Produse sărate, din carne.  

Produse afumate, din carne.  

Se acordă 1 punct din oficiu 

 



38 

 

FIŞĂ DE EVALUARE INTERMEDIARĂ 

I. . Completaţi spatiile libere (9 puncte) 

 

Tehnologia specifică sufleurilor 

Sortiment Operatii pregatitoare  Tehnica prepararii  Prezentare si 

servire 

Sufle cu 

spanac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sufle cu 

sunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

Se acordă 1 punct din oficiu 
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FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ 

 

 

Întocmiţi un plan meniu, cunoscând ca în lista meniu a unei unităţi de alimentaţie se gătesc 

următoarele grupe de preparate: 

 

1. gustări reci şi calde; 

2. salate; 

3. antreuri; 

4. preparate lichide; 

5. preparate servite ca prim fel; 

6. preparate de bază (din legume, din carne şi legume); 

7. preparate din carne tocată; 

8. preparate din subproduse;  

9. preparate din carne de pasăre; 

10. fripturi; 

11. dulciuri de bucătărie. 

 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu 
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JURNAL DE PRACTICĂ 
 

 

 

1. Sarcini de lucru 

 

 

 

 

2. Care sunt principalele activitati relevante pe care le-ati observat sau le-ati desfasurat? 

 

 

 

 

 

3. Ce lucruri noi ati învatat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au placut? Motivati. 
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