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I.Preliminarii 

 

 

        Disciplina ”Economia unităților alimentației publice” prevede  studierea relaţiilor 

economice ale întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă. Conceptele de bază ale disciplinei 

sunt întreprinderea, ca componentă-cheie în economie și relațiile economice care apar în 

procesul circulaţiei mărfurilor de larg consum, legităţilor dezvoltării acestor  relaţii între 

întreprinderile ce se bazează pe diferite forme de proprietate. Importanta studierii economiei 

întreprinderii ține de activitatea economica a ei în strânsă legătură cu exigentele formării si luării 

deciziilor în vederea funcționării unității alimentației publice. Ea include studierea formelor 

organizatorice, funcțiilor, problemelor acumulării și utilizării eficiente a tuturor resurselor în 

scopul desfășurării activității economice a unității alimentației publice. Desfășurarea activității 

economice a întreprinderii se bazează pe formarea și utilizarea categoriilor economice cum ar fi: 

potențialul economic, resurse umane, resursele materiale, pe asigurarea creșterii capitatului, 

veniturilor etc. toate aceste categorii se măsoară și se exprimă prin indicatori economici. Acești 

indicatori economici sunt necesari atât pentru alegerea diferitelor variante de alocare și folosire a 

resurselor, cât si pentru determinarea scopurilor si estimarea rezultatelor obținute în activitate 

economică. Studierea disciplinei  ,,Economia unităților alimentației publice” contribuie la 

formarea la elevi a competențelor profesionale de gestionare eficientă a metodelor și tehnicilor 

de influentă asupra activității economice a firmei în vederea asigurării creșterii economice.  

Unităţile de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului de     

instruire la modulul în cauză: F.05.O.012 Teoria economică 

F.05.O.013 Bazele contabilității 

                II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

        Disciplina ,,Economia unităților alimentației publice” are un rol esențial în formarea 

specialistului din domeniul economic. Ea asigură elevilor baza înțelegerii activității economice 

în cadrul unităților de alimentație publice ca un ansamblu de structuri și procese în continuă 

schimbare și adaptare la cerințele pieței. De asemenea studiază însușirea tehnicilor și metodelor 

de utilizare eficientă a resurselor materiale, financiare și umane cu scopul de creștere a 

performanțelor economico-financiare ale unităților de alimentație publică.  

        Studiul acestei discipline va contribui la formarea competenței profesionale de identificare 

a resurselor de utilizare eficientă a resurselor materiale, financiare și umane cu scopul de 
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creștere a performanțelor economico-financiare ale unităților de alimentație publică, asigurarea 

continuă cu materiale necesare pentru a nu întrerupe procesul de producere/comercializare, 

reducerile financiare acordate de  întreprindere. Tendințele si perspectivele de dezvoltare 

profesională țin de evaluare a rentabilității întreprinderii, a eficientei si sporirii nivelului de 

producție/comercializare. 

          Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare pentru stagiile 

de practică ce preced examenele de absolvire. De asemenea, ele vor fi de un real folos în 

activitatea profesională a tehnologului, în special, în ocupaţiile legate de funcționarea firmei în 

condițiile economiei de piață precum și facilitarea formării unei concepții economice moderne. 

Cunoștințele și abilitățile obținute pe parcursul studierii disciplinei vor servi ca fundament 

pentru formarea profesională a elevilor în cadrul următoarelor unități de curs: analiza 

economico-financiară a întreprinderii, marketing, stagiile de practica ce anticipează examenele 

de absolvire.. 

 Disciplina oferă elevului oportunități de a face față situațiilor cotidiene concrete, de a 

soluționa probleme și situații de lucru, de a se integra profesional. Atitudinile și 

comportamentele caracteristice viitorului specialist, formate în cadrul acestei discipline, vor 

contribui la desfășurarea unei activități independente și la o carieră de succes. 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

În cadrul disciplinei vor fi formate şi dezvoltate următoarele competenţe profesionale 

specifice: 

CS1. Determinarea rolului statului în cadrul mecanismului de piaţă la formarea preţului 

CS2. Cuantificarea intensităţii  influenţei  factorilor care  acţionează asupra cumpărărilor de 

mărfuri 

CS3.Determinarea surselor de formare a ofertei de bunuri 

CS4.Respectarea cadrului normative – juridic referitor  la activitatea de alimentație publică pe 

teritoriul Republicii Moldova 

CS5.Utilizarea indicatorilor pentru determinarea rezervelor de mărfuri 

CS6. Formarea preţurilor la întreprinderile de alimentație publică 

CS7. Determinarea necesarului de aprovizionat şi a cantității optime de aprovizionat 

CS8. Analizarea Legislaţiei muncii R.M. la întreprinderile de alimentație publică 
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IV. Administrarea disciplinei 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

disciplinei 

Semestru

lI 

Numărul de ore 
Modalitatea 

de evaluare 

Nr 

credite Total 
Contact direct Studiul  

individual Teorie Practică 

F.07.O.017 Economia 

unităților 

alimentației 

publice 

VIII 90 40 20 30 Examen de 

promovare  

3 

 

V. Unitățile de învățare 

Unitățile de competență Unitățile de conținut 

1. Alimentația publică în sistemul economic al Republicii Moldova 

 Explicarea rolului alimentaţiei publice în 

economia R. Moldova 

 Descrierea funcţiilor şi formelor organizatorico-

juridice ale alimentaţiei publice 

 Analizarea tendinţelor privind evoluţia 

aplimentaţiei publice pe plan mondial 

1 Domeniul alimentaţiei publice în sistemul 

economic al R. Moldova 

2 Funcţiile şi formele organizatorico-juridice 

ale alimentației publice 

3 Tendinţe în evoluţia alimentaţiei publice 

pe plan mondial 

2. Mecanismul de piață și coordonatele pieței de bunuri și servicii 

 Determinarea problemelor şi modului de 

funcţionare a mecanismului de piaţă 

 Definirea noţiunelor de piaţa bunurilor, piaţa 

serviciilor 

 Analizarea factorilor care influenţează dinamica 

pieţei 

 Caraczterizarea rolului principalelor categorii de 

parteneri prezenţi în carul peţei 

1. Conceptul de piață, mecanismul ei 

2. Conținutul și structura pieței 

3. Factorii care influențează dinamica pieței 

4. Categoriile de parteneri prezenți în cadrul 

pieței 

3. Consumul și cererea de mărfuri 

 Definirea noţiunii de consum, identificînd formele 

şi limitele consumului 

 Evidenţierea formelor de manifestare a cererii de 

mărfuri 

 Identificareav factorilor de influenţă  asupra cererii 

de mărfuri 

 

1.Raportul nevoi de consum 

2. Factorii care influențează consumul 

3. Cererea de mărfuri, factorii care 

influențează cererea de mărfuri 

 

4. Oferta de bunuri și servicii 

 Identificarea surselor de formare a ofertei de bunuri 1. Conținutul ofertei de bunuri și servicii, 
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Unitățile de competență Unitățile de conținut 

şi servicii 

 Caracterizarea surselor de formare a ofertei de 

mărfuri, ciclul de viaţă al produselor, înnoirea 

produselor şi diversificarea ofertei de mărfuri 

structura, caracteristicile ofertei de bunuri 

și servicii 

2. Sursele de formare a ofertei de mărfuri 

 

5. Prognozarea aprovizionării întreprinderilor de alimentație publică 

 Definirea noţiunilor de resurse materiale, comerţ cu 

ridicata, stoc, distribuţie 

 Identificarea rolului şi funcţiilor comerţului cu 

ridicata 

 Analizarea intrărilor de materie primă şi mărfuri în 

unităţile de alimentaţie publice 

1.Resursele materiale și sursele de formare a 

lor 

2. Analiza intrărilor de materie primă și 

mărfuri în unitățile alimentației publice 

3. Rolul și funcțiile comerțului cu ridicata, 

tendințe de dezvoltare contemporană 

 

6.Baza tehnico-materială a întreprinderii de alimentație publică 

 Definirea noţiunilor de fonduri fixe, capital 

circulant şi investiţii 

 Identificarea modului de evaluare a fondurilor fixe 

 Analizarea indicilor de estimere a eficienţeifolsirii 

fondurilor fixe 

 Analizarea indicatorilor capitalului circulant 

 Caracterizarea structurii capitalului circulant  

 

1. Noţiunea de fonduri fixe. Principiile de 

clasificare şi structura lor. Modernizarea 

bazei tehnico-materiale. Progresul tehnic. 

2. Evaluarea fondurilor fixe.  

3 Tipurile de reparaţie a fondurilor fixe 

4 Analiza eficienţei folosirii fondurilor fixe 

5 Noţiune de capital circulant. Componenţa 

şi structura lui. 

6 Indicatorii utilizării capitalului circulant 

7 Determinarea necesităţii de capital 

circulant. 

8 Noţiune de investiții 

7. Utilizarea forței de muncă. Productivitatea muncii 

 Determinarea indicatorilor productivităţii şi 

eficienţei muncii la întreprinderi 

 Descrierea sistemului de remunerare a muncii la 

întreprinderi 

 Determinarea metodelor de calcul a salariului la 

unităţile de alimentaţie publică 

 Caracterizarea formelor de recrutare şi selectare a 

personalului 

1. Selecţia şi formele personalului 

1.1 Recrutarea şi selecţionarea personalului 

1.2 Sistemul de comunicaţii cu salariaţii 

1.3 Formarea personalului 

1.4 Organizarea muncii 

2. Salarizarea personalului. Formele şi 

sistemele de salarizare 

3 Productivitatea muncii şi eficacitatea 

muncii.  

 

8. Cheltuielile de producere și circulație în unitățile de alimentație publică 

 Definirea noţiunii de cheltuieli de producere 

 Identificarea factorilor care influenţează nivelul 

cheltuielilor 

1. Esenţa şi clasificarea cheltuielilor de 

producere şi circuit. 

2. Structura cheltuielilor. Nivelul 
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Unitățile de competență Unitățile de conținut 

 Analizarea situaţia generală a cheltuielilor de 

producere şi circulaţi 

 Explicarea determinării profitului şi ratei acestuia 

 Analizarea factorilor care influenţează mărimea 

profitului 

cheltuielilor şi factorii care-i influenţează 

3.  Indicatorii eficienţei economice 

4.  Profitul şi rentabilitatea 

5.  Factorii care determină sporirea profitului 

 

9. Formarea prețurilor la întreprinderile de alimentație publică 

 Definirea noţiunilor de preţ de achiziţie, preţ de 

import, preţ de vînzare, adaos comercial 

 Explicarea modalităţilor de formare a preţurilor 

 Caracterizarea strategiilr de preţuri aplicate în 

practică 

1. Esența și rolul prețului în corelarea ofertei 

cu cererea. Funcțiile prețului   

2. Tipologia prețurilor 

3. Structura prețului la întreprinderile de 

alimentație publică, produselor de 

bucătărie și cofetărie 

10.Sistemul de impozitare 

 Definirea noţiunii de impozit 

 Clasificarea impozitelor după criteriile de 

clasificare 

 Caracterizarea impozitelor directe şi indirecte 

 

1. Noțiuni generale și clasificarea 

impozitelor 

2. TVA și modalitățile de formare a acestuia  

 

11. Finanțele la întreprinderile de alimentație publică 

 Definirea noţiunii de finanţe 

 Caracterizarea funcţiei de repartiţie şi funcţiei de 

control a finanţelor 

 Analizarea partei activă şi pasivă a bilanţului 

 Identificarea indicatoroilor cu care putem estima 

situaţia patrimonială a unităţilor de alimentaţie 

publică 

 Analizarea indicatorilor pentru aprecierea gradului 

de îndatorare a unităţilor de alimentaţie publică 

 Caracterizarea lichidității şi solvabilității unei 

întreprinderi 

 

1. Conţinutul şi funcţiile finanţelor 

2.Componenta şi structura patrimoniului 

unităţilor de alimentaţie publică 

3.Nivelul de îndatorare a unităţilor de 

alimnetaţi epublică 

4.Solvabilitatea unităţilor de alimentaţie 

publică 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 

Unitățile de învățare Numărul de ore 

 

 

Total Contact direct 

Studiul 

individual 
 

 

 

Teorie Practică 

 1. Alimentația publică în sistemul 

economic al Republicii Moldova 

 

4 1 1 2 

2. Mecanismul de piață și coordonatele 

pieței de bunuri și servicii 

 

8 3 1 4 

3. Consumul și cererea de mărfuri 8 2 2 4 

4. Oferta de bunuri și servicii 6 2 2 2 

5. Prognozarea aprovizionării 

întreprinderilor de alimentație publică 

 

10 6 2 2 

6. Baza tehnico-materială a întreprinderii 

de alimentație publică 

 

10 6 2 2 

7. Utilizarea forței de muncă. 

Productivitatea muncii 

 

10 6 2 2 

8. Cheltuielile de producere și circulație 

în unitățile de alimentație publică 

 

12 6 2 4 

9. Formarea prețurilor la întreprinderile 

de alimentație publică 

 

6 2 2 2 

10. Sistemul de impozitare 8 2 2 4 

11. Finanțele la întreprinderile de 

alimentație publică 

 

8 4 2 2 

  

Total 

 

90 40 20 30 

VII. Studiul individual ghidat de profesor  

Materiile pentru studiul 

individual 
Produsele de elaborat 

Modalitățile de 

evaluare 

Termenii de 

realizare 

1. Alimentația publică în sistemul economic al Republicii Moldova 

Contribuția alimentației publice 

la dezvoltarea economiei 

naționale. 

 

Referatul  Comunicare Săptămâna 1 
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Materiile pentru studiul 

individual 
Produsele de elaborat 

Modalitățile de 

evaluare 

Termenii de 

realizare 

2. Mecanismul de piață și coordonatele pieței de bunuri și servicii 

Implicarea statului în cadrul 

mecanismului de piață 

 

 

 

Unitățile de alimentație publică 

care acționează în cadrul pieței 

 

Temă de cercetare 

 

 

 

Temă de cercetare  

 

 

 

 

 Comunicare 

 

 

 

Comunicare 

 

Săptămâna 2 

3. Consumul și cererea de mărfuri 

Determinarea metodelor 

analitice pe baza datelor din 

anuarele statistice ale 

R.Moldova privind evoluția 

vânzărilor de mărfuri și a 

factorilor economico-sociali. 

 

 

Factorii care determină evoluția 

consumului în țara noastră. 

 

Lucrare aplicativa  

 

 

 

 

 

 

Temă de cercetare 

 

Aplicare 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

Săptămâna 3 

4. Oferta de bunuri și servicii 

Să se determine schimbările în 

evoluția Produsului Intern Brut în 

țara noastră în perioada de 

tranziție la economia de piață și 

impactul lor asupra ofertei de 

bunuri și servicii 

Referatul 

 

 

 

 

 

Comunicarea 

 

 

  

Săptămâna 4  

5. Prognozarea aprovizionării întreprinderilor de alimentație publică 

Analiza volumului de desfacere 

și a competențelor lui (scopul, 

materialele inițiale, etapele 

realizării) 

Studiul de caz  Prezentarea 

studiului  

Săptămâna 5  
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Materiile pentru studiul 

individual 
Produsele de elaborat 

Modalitățile de 

evaluare 

Termenii de 

realizare 

6. Baza tehnico-materială a întreprinderii de alimentație publică 

Cercetarea științifică și inovație 

în unitățile de alimentație 

publică 

 

 

Referatul Comunicarea  Săptămâna 6  

7. Utilizarea forței de muncă. Productivitatea muncii 

Analiza corelației dintre 

principalii indicatori al 

salarizării 

 

Determinarea productivității 

muncii la întreprinderea X din 

alimentația publică 

 

Studiu de caz 

 

 

 

Rezolvarea problemelor  

Prezentarea  

Studiului 

 

 

Rezolvarea 

problemelor 

Săptămâna 7  

 

8. Cheltuielile de producere și circulație în unitățile de alimentație publică 

Cheltuielile de circulaţie în 

unitățile de alimentație publică 

Rezolvarea problemelor  Rezolvarea  

Problemelor  

Săptămâna 8  

  

9. Formarea prețurilor la întreprinderile de alimentație publică 

Analiza prețurilor produselor de 

bucătărie și cofetărie 

 

 

 

Formarea prețurilor la 

întreprinderile de alimentație 

publică 

 

Lucrarea aplicativă  

 

 

 

 

Aplicații practice 

Prezentarea lucrării 

efectuate 

 

 

 

 

Rezolvarea 

problemelor  

Săptămâna 9  
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Materiile pentru studiul 

individual 
Produsele de elaborat 

Modalitățile de 

evaluare 

Termenii de 

realizare 

10. Sistemul de impozitare 

Impactul impozitelor asupra 

formării prețurilor și puterea de 

cumpărare 

 

Sistemul fiscal al Republicii 

Moldova privind activitatea 

comercială 

Referatul  

 

 

 

Temă de cercetare 

Rezolvarea problemelor 

Prezentarea  

referatului  

 

 

Prezentarea  

Rezumatului 

Săptămâna 10  

11. Finanțele la întreprinderile de alimentație publică 

Componența și structura 

patrimoniului unităților de 

alimentație publică 

 

Informație  

 

Prezentarea  

rezumatului  

Săptămâna10  

 

VIII. Sugestiile metodologice 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul educațional vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea 

metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare se va promova o abordare specifică, bazată 

în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului şi dezvoltarea încrederii în sine. 

La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele 

propuse conținuturile stabilite resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială și capacitățile 

elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică flexibilă, care 

lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, conform opţiunilor 

metodologice ale fiecărui cadru didactic.  Profesorul va utiliza următoarele metode, procedee și 

tehnici de predare-învățare: prelegerea, explicația, conversația euristică, dialogul etc., precum și 

forme de lucru: frontal, individual şi în echipă.  

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum, 

atât la compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În corespundere cu 

cerințele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum și activități 

practice.  
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Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, 

activități de învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecțiilor, 

profesorul va utiliza mijloace instrucționale de tipul: Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, 

Extindere. 

Varietatea metodelor de predare-învățare-evaluare va asigura asimilarea mai lesne a 

materiei și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și 

specialitate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, 

propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicarea reciprocă, prezentarea, rezolvarea 

aplicațiilor practice. 

 

Produsele recomandate pentru măsurarea competenței cognitive 

Nr. 

d/o  

Unități de învățare  Produse recomandate pentru 

măsurarea competenței 

   1. 
Alimentația publică în sistemul economic al 

Republicii Moldova 

Argumentarea orală, argumentarea scrisă, 

referat, investigația, brainstorming 

  2. 
Mecanismul de piață și coordonațele pieței 

de bunuri și servicii 

Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, referat, investigația, 

brainstorming, informarea documentară, 

cercetare 

3. Consumul și cererea de mărfuri Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, referat, investigația, 

brainstorming, informarea documentară, 

cercetare, studiu de caz 

4. Oferta de bunuri și servicii Expunerea, harta noţională, argumentare 

orală,  investigarea, studiul de caz, 

cercetarea, lucrarea practică, simularea 

5. Prognozarea aprovizionării întreprinderilor 

de alimentație publică  

Expunerea, brainstorming-ul, interviul de 

grup, proiectul, studiul de caz, cercetarea, 

harta conceptuală, simularea, 

investigarea, jocul didactic, rezolvarea 

problemelor 

6. Baza tehnico-materială a întreprinderii de 

alimentație publică 

Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, investigația,  

informarea documentară, cercetare, 

studiu de caz, rezolvarea problemelor 

7. Utilizarea forței de muncă. Productivitatea 

muncii 

Expunerea, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, investigația,  

informarea documentară, rezolvarea 

problemelor 
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8. Cheltuielile de producere și circulație în 

unitățile de alimentație publică 

Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, investigația,  

informarea documentară, cercetare, 

rezolvarea problemelor 

9. Formarea prețurilor la întreprinderile de 

alimentație publică 

 

Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, investigația,  

informarea documentară, cercetare, 

rezolvarea problemelor 

 

 

10. Sistemul de impozitare Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, investigația,  

informarea documentară, cercetare, 

rezolvarea problemelor 

11. Finanțele în unitățile de alimentație publică Harta noțională, argumentarea orală, 

argumentarea scrisă, investigația,  

informarea documentară, cercetare 

 

Produsele pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

 

Nr. 

Crt. 

Produsele pentru măsurarea 

competenței  

Criteriile de evaluare a produselor  

1.  Harta noţională  Punerea in evidenţă a subiectului general 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile 

de bază spre cele specifice domeniului 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul 

solicitat 

  Corectitudinea logică a formulărilor 

  Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

  Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus 

2. Demonstraţia  Corectitudinea ipotezei 

 Corectitudinea concluziei 

 Corectitudinea metodei de demonstraţie  

 Originalitatea metodei de demonstraţie 

 Corectitudinea raţionamentelor 

 Calitatea prezentării textuale şi grafice 

3. Argumentarea scrisă  Corespunderea formulărilor temei 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

corespundere cu tezele puse în discuţie  

 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor 

puse în discuţie 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare 

4. Argumentarea orală  Corespunderea formulărilor temei 
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 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

corespundere  cu tezele puse în discuţie  

 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor 

puse în discuţie 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare 

 Utilizarea corectă şi adecvată a mijloacelor orale de 

exprimare (intonaţia, gesturile, vocabularul etc.) 

5. Referatul  Corespunderea referatului temei 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei 

 Adecvarea la conţinutul surselor primare 

 Coerenţa şi logica expunerii 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate 

 Gradul de originalitate şi de noutate 

 Nivelul de erudiţie 

 Modul de structurare a lucrării 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului 

 Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare 

6. Rezumatul oral  Expune tematica lucrării în cauză  

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării 

 Expunerea orală este concisă şi structurată logic 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/3 

din textul iniţial 

7. Rezumatul scris  Expune tematica lucrării în cauză 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrări 

 Textul rezumatului este concis şi structurat logic  

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză 

 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, 

nu trebuie să existe contrasens 

 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, 

lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă  

 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sunt clare şi evidente 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 

evaluată şi transpusă 

 Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă: 

rezumatul este o oglindă micşorată dar fidelă textului 

sursă  
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 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este 

un colaj de citate 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/4 

din textul iniţial 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 

logică a ideilor, frazelor, paragrafelor textului 

 Text formatat citeţ, lizibil plasarea clară în pagină 

8. Studiul de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora 

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi 

formularea 

 Logica sumarului 

 Referinţa la programe  

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi 

documentele studiate 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei 

 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor 

 Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, 

adaptarea conţinutului 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării.  

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate) 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului  

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus  

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora 

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat  

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz 

9. Simularea didactică   Experimentarea prin observarea comportamentului 

”unui  model” la modificările unor parametri 

 Rezultatele simulării pot fi comparate cu cele ale 

modelului real 

 Reproducerea realității, printr-o modelare a 

comportamentului sistemului, aparatului, 
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echipamentului care urmează a fi cercetat 

 Dezvoltarea gindirii creatoare si inovatoare 

 Dezvoltarea spiritului competitiv 

 Dezvoltarea sentimentului responsabilității  

 Cresterea gradului de înțelegere a subiectului de 

cercetare 

 Dezvoltarea deprinderilor de analiză și sinteză a 

noțiunilor însușite 

 Cresterea competențelor de comunicare și de 

operare cu termeni specifici disciplinei de studiu și 

specializării 

 Dezvoltarea personalității 

10. Brainstorming-ul  Definirea problemei 

 Investigarea definiţiei – problemă 

 Definirea scopului ca soluţie a problemei 

 Identificarea resurselor şi limitelor (constrângerilor) 

 Identificarea  strategiilor care sunt similare sau au 

legătură unele cu altele 

 Rezumarea deciziilor de grup 

11. Creativitatea  Persoanele creative tind să fie independente, 

nonconformiste în gândire şi acţiune, sunt relativ 

neinfluenţate de alții 

 Capacitatea de a observa ceea ce este neobişnuit şi 

diferit, de a vedea potenţiale nerealizate în situaţii 

date, de a observa asemănări şi analogii în 

experienţe diferite 

 Aptitudinea de a lăsa la o parte sistemele ferm 

structurate şi stabilite 

 Dizolvarea sintezelor existente şi de a utiliza 

elementele şi concepţiile în afara contextelor iniţiale, 

pentru a crea noi combinaţii, noi sisteme de relaţii 

 Prezentarea originalităţii în gândire şi idei, vederea 

lucrurilor în modalităţi noi 

 Persoanele creative sunt curioase, entuziaste, 

optimiste 

12. Simularea didactică  Experimentarea prin observarea comportamentului 

„unui model” la modificările unor parametri 

 Rezultatele simulării pot fi comparate cu cele ale 

modelului  real 

 Reproducerea realităţii, printr-o modelare a 

comportamentului sistemului, aparatului, 
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echipamentului care urmează a fi cercetat 

 Dezvoltarea gândirii creatoare şi inovatoare 

 Dezvoltarea spiritului competitiv 

 Dezvoltarea moralei şi a motivaţiei 

 Dezvoltarea sentimentului responsabilităţii 

 Întărirea cunoştinţelor şi competentelor proprii 

 Creşterea gradului de înţelegere a subiectului de 

cercetare 

 Creşterea gradului de încredere în forţele proprii 

 Creşterea competentelor de comunicare şi de operare 

cu termeni specifici disciplinei de studiu şi 

specializării 

 Dezvoltarea personalităţii 

 

IX. Sugestiile de evaluare a competenţelor profesionale 

 Într-o piaţă concurenţială a muncii, instituţia de învăţământ are obligaţia să-l ajute pe 

fiecare dintre elevii săi să-şi formeze o imagine corectă despre sine şi să-şi stabilească scopuri în 

viaţă (în carieră, îndeosebi) în raport cu posibilităţile lui reale. În aceste condiţii, evaluarea se 

face pe parcursul activităţilor de predare/învăţare pentru a cunoaşte care este stadiul formării 

profesionale şi la ce nivel se situează ea, în raport cu obiectivele proiectate şi cu aşteptările. 

 Axarea procesului de învăţare/predare/evaluare pe competenţe presupune efectuarea  

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire structurată în trei tipuri de evaluări: iniţială, 

formativă şi sumativă.  

 Activităţile de evaluare la unitatea de curs ,,Economia  unităților alimentației publice” vor 

fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback continuu, fapt ce va permite 

corectarea operativă a procesului de învăţare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, 

evidenţierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale. 

 Evaluarea iniţială va fi realizată la începutul unui program de instruire (an şcolar, 

semestru, unitate de învăţare), prin intermediul probelor orale (dialogul), elevii având 

posibilitatea să-şi argumenteze răspunsul.  Evaluarea iniţială destinată identificării capacităţilor 

de învăţare ale elevilor, nivelului de pregătire al acestora, motivaţia pentru învăţare, nivelul la 

care s-au format deprinderile de muncă intelectuală şi gradul de dezvoltare al acestora, 

vocabularul comercial format, disponibilităţile de comunicare şi relaţionare etc.  

 Evaluare formativă   va fi  realizată pe tot parcursul semestrului, asigurând o periodicitate 

eficientă procesului de formare profesională, destinată identificării punctelor tari şi slabe ale 
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instruirii, determinând o analiză suficient de obiectivă a mecanismelor şi cauzelor eşecului sau 

succesului şcolar, prin intermediul testelor, studiului de caz,  referatelor, lucrărilor practice şi 

realizării de proiecte din domeniul activităţii alimentației publice. 

 Evaluarea sumativă sau finală va fi  realizată la sfârşitul perioadei de instruire (semestru, 

an academic). Principalul scop al oricărei evaluări sumative este evidenţierea efectelor, 

eficienţei, rezultatelor globale ale învăţării. Acest tip de evaluare evidenţiază nivelul şi calitatea 

pregătirii elevilor prin raportare la finalităţile stabilite pentru formarea profesională. Forma de 

evaluare conform planului de învăţământ la unitatea de curs  ”Economia unităților alimentației 

publice” este examen. 

 Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările propriu-zise, se 

va aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.   

X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor ce trebuie formate şi dezvoltate în 

cadrul disciplinei ,,Economia unităților alimentației publice" trebuie asigurat un mediu de 

învățare autentic, relevant și centrat pe elev. 

Sala de curs va fi dotată cu mobilier școlar şi  condiții adecvate. Profesorul va asigura elevii cu  

material didactic. 

Lista materialelor didactice: acte normative ale R.M.,  lucrări aplicative, rezolvări de probleme. 
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XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1.  A. Ouțel, ” Organizarea activității în unitățile 

de alimentație publică”, București 1996 

 

Biblioteca ASEM 1manual - 1 

elev 

2.  D. Patriche „Economie Comercială”, București 

1998 

Biblioteca CNC al 

ASEM 

ASEM   

1manual - 1 

elev 

3.  N. Ciornîi „Economia Firmelor 

Contemporane”, Chişinău 2000 

Biblioteca CNC al 

ASEM,  

ASEM  

1manual - 1 

elev 

4.  V. Bucur, V. Ţurcan „Contabilitatea 

impozitelor”, Chişinău 2005 

Biblioteca CNC  

 

pe fiecare 

bancă 

5.  R. Hîncu „Bazele activităţii investiţionale”, 

Chişinău 2010 

Biblioteca CNC 

 

pe fiecare 

bancă 

6.  N. Botnari „ Finanţele întreprinderii”, Chişinău 

2008 

Biblioteca CNC 

 

pe fiecare 

bancă 

7.  C. Bărbulescu „Economia şi gestiunea 

întreprinderii”, București 1996 

Biblioteca CNC al 

ASEM 

 

pe fiecare 

bancă 
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Aviz 

      la Curriculumul disciplinar ,,Economia unităților alimentației publice”,  pentru formarea 

profesională a tehnologilor în învățământul profesional tehnic, postsecundar și postsecundar non-

terțiar din Republica Moldova. Specificul curriculumului disciplinar corespunde tuturor rigorilor 

curriculumului modernizat. Este flexibil, deschis, multifuncțional și proiectat pe competențe. 

     Competențele specifice ale Curriculumului disciplinar și care servesc drept reper pentru 

organizarea întregului proces didactic sunt formulate în felul următor: 

 Explicarea rolului alimentației publice in economia țării 

 Determinarea rolului statului în cadrul mecanismului de piaţă la formarea preţului şi 

protecţia concurenţei 

 Cuantificarea intensităţii  influenţei  factorilor care  acţionează asupra cumpărărilor de 

mărfuri 

 Determinarea surselor de formare a ofertei de bunuri 

 Respectarea cadrului normative – juridic referitor  la activitatea unităților de alimentație 

publică pe teritoriul Republicii Moldova 

 Formarea preţurilor la întreprinderile de alimentație publică 

 Determinarea necesarului de aprovizionat şi a cantității optime de aprovizionat  

    Curriculumul modernizat este proiectat pe competențele: educația centrată pe cel care învață, 

valorificarea cadrului de învățare și gândire ERRE (evocare, realizarea sensului, reflecție, extindere), 

modernizarea evaluării în sensul evaluării competențelor specifice, integrarea teoriei cu practică, 

orientarea spre finalități de învățare, perspectiva integrării profesionale. 

            Modulele de instruire sunt: 

 Alimentația publică în sistemul economic al Republicii Moldova 

 Mecanismul de piață și coordonatele pieței de bunuri și servicii 

 Consumul și cererea de mărfuri 

 Oferta de bunuri și servicii 

 Prognozarea aprovizionării întreprinderilor unităților alimentației publice 

 Baza tehnico-materială a întreprinderilor de alimentație publică 

 Utilizarea forței de muncă. Productivitatea muncii 

 Cheltuielile de producere și circulație în unitățile de alimentație publică 

 Formarea prețurilor la întreprinderile de alimentație publică 

 Sistemul de impozitare 

 Finanțele în unitățile de alimentație publică 
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Concluzie 

Prezentul  curriculum  pretinde a fi  un document educațional normativ, elaborat  de 

cadrele didactice din Colegiul Național de Comerț al ASEM, în calitate de coordonator,  pentru 

pregătirea eficientă și relevantă a specialiștilor din domeniul alimentației publice. 

  Curriculumul se recomandă pentru a fi valorificat de către cadrele didactice din 

instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar care 

pregătesc specialiști de calificarea ,,Tehnolog alimentație publică” în cadrul programului de 

formare profesională 72120 ,,Tehnologia alimentației publice”.  

 

           Tehnolog alimentație publică                                                     ___________________ 

                                                                                                          Numele, prenumele 
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Aviz 

la Curriculumul disciplinar ,,Economia unităților alimentației publice”  pentru 

formarea profesională a specialiștilor de calificarea ,,Tehnolog alimentație publică” în 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar din Republica 

Moldova 

 

Curriculumul disciplinar ,,Economia unităților alimentației publice” este elaborat în 

baza  actelor normative educaționale în vigoare și are menirea să contribuie la formarea 

specialiștilor competenți și competitivi în domeniul alimentației publice .   

Învățământul  actual  modernizat, afectat de premise economice  și condiții sociale 

instabile, are misiunea strategică de a promova o educație de calitate și de a le permite tinerilor 

să se integreze activ în viață și în spațiul european. 

În aceste condiții,  prezentul curriculum stipulează unitățile de conținut pertinente, 

strategiile didactice relevante și oferă sugestii metodologice eficiente pentru formarea 

competențelor cognitive și a celor funcțional – acționare în cadrul disciplinei predate . 

Curriculumul se adresează  cadrelor didactice de specialitate, în scopul implementări  

conceptul didactic al modulului, formării  sistemului  de competențe pe care trebuie să i  le 

formeze / dezvolte viitorului specialist calificat în domeniul alimentației publice, să – l motiveze  

pentru a conștientiza rolul formativ al valorilor profesionale în procesul de educație și de 

angajare în câmpul muncii .  

În baza lui, profesorii, ca beneficiari direcți ai acestui curriculum, vor selecta și aplica  

variante didactice orientative, în procesul de  proiectare / predare / învățare / evaluare, pentru a 

atinge finalitățile educaționale ale disciplinei și le vor  forma competențe profesionale viitorilor 

specialiștilor din domeniul alimentației publice. 

Curriculumul disciplinar ,,Economia unităților alimentației publice”este axat  pe: 

următoarele: 

- Dezvoltarea competențelor cognitive, care sunt necesare pentru  integrarea socio-

profesională în domeniu; 

- Dezvoltarea competențelor profesionale de identificare a resurselor de utilizare eficientă a 

resurselor întreprinderii cu scopul de a crește performanțele economico-financiare ale 

unităților de alimentației publice.  

Proiectarea curriculară la disciplina ,,Economia unităților alimentației publice” va 

facilita perspectiva învățării centrate pe elev, a abordării interdisciplinare și va permite formarea 

competențelor profesionale de tipul : 
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    Explicarea rolului alimentației publice in economia țării 

 Determinarea rolului statului în cadrul mecanismului de piaţă la formarea preţului şi 

protecţia concurenţei; 

 Cuantificarea intensităţii  influenţei  factorilor care  acţionează asupra cumpărărilor de 

mărfuri; 

 Determinarea surselor de formare a ofertei de bunuri 

 Respectarea cadrului normative – juridic referitor  la activitatea de alimentație publică pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

 Utilizarea indicatorilor pentru determinarea rezervelor de mărfuri; 

 Formarea preţurilor la întreprinderile de alimentație publică; 

 Determinarea necesarului de aprovizionat şi a cantității optime de aprovizionat; 

 Analizarea Legislaţiei muncii Republicii Moldova la întreprinderile de alimentație 

publică; 

 

 

 

 


	1. Preliminarii……………………………………….....……………………………………….…4
	IX. Sugestiile de evaluare a competenţelor profesionale

