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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (opţională) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Lenuţa FOTEA 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 
 
Disciplina „Gastronomie” este o disciplină opţională care se adresează studenţilor din anul 
terminal în vederea întregirii pregătirii lor profesionale. Acestă disciplină aduce informaţii despre 
specificul gastronomic naţional şi internaţional. La finalizarea primei părţi studenţii trebuie să 
cunoască şi să identifice care sunt factorii care influenţează preferinţele consumatorilor; 
posibilităţi de folosire a diferiţilor aditivi pentru înbunătăţirea senzorială a produselor culinare; 
utilizarea adecvată a materiilor prime şi a termenilor culinari; să poată face caracterizarea 
factorilor care influenţează stările fiziologice ale consumului alimentar; să-şi însuşească noţiuni 
legate de tradiţii gastronomice româneşti şi internaţionale; de folosirea a receptorilor şi 
analizatorilor ca instrumente de evaluare a calităţii alimentelor; cunoaşterea preparatelor culinare 
utilizate în alimentaţia publică; identificarea calităţii produselor şi remedierea defectelor acestora. 
La lucrările practice se vor prezenta produse culinare folosind materii prime specifice (carne, 
lapte, ouă, legume, fructe, vânat, peşte) şi se va realiza un proiect cu un preparat din gastronomia 
internţională. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Gastronomia între artă şi ştiinţă 
2. Gastronomia, istorie şi actualitate 
3. Tradiţiile culinare ale Europei. Gastronomie europeană  
4. Gastronomia specifică pe continentele lumii 
5. Gastronomie asiatică  
6. Gastronomia în România  
7. Preparate tradiţionale româneşti. Caracteristici şi modalităţi de servire 
8. Tradiţie şi modernitate în gastronomia tradiţională românească 
9. Alimentaţia raţională şi factorii de nutriţie 
10. Tradiţii şi obiceiuri culinare româneşti cu specific zonal 
11. Tradiţii şi obiceiuri culinare internaţionale 

 

Lucrări practice 
1. Aranjarea meniurilor (ordinea felurilor, a băuturilor, alcătuirea meniurilor tradiţionale) 
2. Cantitatea şi calitatea alimentelor; timp de preparare, măsuri 
3. Modalităţi de preparare a cărnii, mâncăruri reci, preparate tradiţionale 
4. Modalităţi de preparare şi servire a laptelui şi a ouălor 
5. Preparate din legume şi fructe 
6. Preparate speciale (vânat, peşte, garnituri, salate) 



7. Aluaturi şi dulciuri tradiţionale româneşti 
8. Rolul băuturilor în gastronomie 
9. Prezentarea unor specialităţi din gastronomia românească şi internaţională şi aprecierea 
senzorială a acestora  
10. Rolul băuturilor în gastronomie 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, prezentarea unui 
proiect gastronomic. 

30% 
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