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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Lenuţa FOTEA 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 
Disciplina „Tehnici culinare” face parte din disciplinele de specialitate care permite acumularea 
de cunoştinţe în domeniul culinar studiindu-se elemente teoretice şi practice ale tehnicilor de 
obţinere a unor preparate culinare diverse. La finalizarea cursului şi lucrărilor practice studenţii 
trebue să cunoască: elemente teoretice referitoare la tehnicile de bază utilizate în obţinerea 
preparatelor culinare; principalele materii prime utilizate în obţinerea preparatelor culinare; 
modalitatea de identificare şi clasificare a grupelor de preparate culinare obţinute în alimentaţia 
publică; procesele tehnologice de preparare a fiecărei grupe de produse culinare; modalitatea 
folosire a unor utilaje şi ustensile într-o bucătărie modernă; modalitatea de întocmire a fişelor 
tehnologice pe principalele preparate culinare; modalitatea de obţinere a unor preparate culinare; 
aprecierea indicilor calitativi la principalele grupe de preparate culinare. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Noţiuni generale de artă culinară 
2. Materii prime de origine animală. Materii prime de origine vegetală 
3. Principii generale şi tratamente aplicate în tehnica culinară 
4. Utilaje, instalaţii şi ustensile folosite în tehnica culinară 
5. Tehnologia semipreparatelor culinare: fonduri, aspicuri, sosuri. Indici calitativi 
6. Tehnologia antreurilor şi a salatelor. Indici calitativi. 
7. Tehnologia preparatelor lichide. Indici calitativi. 
8. Tehnologia garniturilor şi a fripturilor. Indici calitativi. 
9. Tehnologia preparatelor de mic dejun. Indici calitativi. 
10. Tehnologia preparatelor culinare servite ca prim fel. Indici calitativi. 
11. Tehnologia preparatelor culinare de bază din componenţa meniurilor. Indici calitativi 
12. Tehnologia preparatelor culinare din subproduse comestibile de abator. Indici calitativi. 
13. Tehnologia preparatelor speciale din peşte, crustacee, moluşte şi batracieni. Indici calitativi
14. Tehnologii moderne de obţine a preparatelor culinare 

 

Lucrări practice 
1. Protecţia muncii. Reguli de bună practică şi noţiuni de igienă.  
2. Reguli de amplasare şi funcţionare a unui spaţiu de obţinere a preparatelor culinare. 
3. Metode de apreciere a calităţii unui preparat alimentar. 
4. Tehnologia semipreparatelor culinare: fonduri, aspicuri, sosuri. Întocmirea fişelor 
tehnologice. 
5. Tehnologia antreurilor. Întocmirea fişelor tehnologice. 



6. Tehnologia salatelor. Întocmirea fişelor tehnologice. 
7. Tehnologia preparatelor lichide. Întocmirea fişelor tehnologice. 
8. Tehnologia garniturilor şi a fripturilor. Întocmirea fişelor tehnologice. 
9. Tehnologia preparatelor de mic dejun. Întocmirea fişelor tehnologice. 
10. Tehnologia preparatelor culinare servite ca prim fel. Întocmirea fişelor tehnologice. 
11. Tehnologia preparatelor culinare de baza din componenţa meniurilor. Întocmirea fişelor 
tehnologice. 
12. Tehnologia preparatelor culinare din subproduse comestibile de abator. Întocmirea fişelor 
tehnologice. 
13. Tehnologia preparatelor speciale din peşte, crustacee, moluşte şi  batracieni. Întocmirea 
fişelor tehnologice. 
14. Tehnologia dulciurilor de bucătarie. Întocmirea fişelor tehnologice. 
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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, colocviu de laborator. 30% 
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