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Nr. credite transferabile: 5 
 
Statutul disciplinei  
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină  
Şef lucr. USTUROI Alexandru 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la istoricul 
industriei hoteliere, organizarea structurilor de primire turistică, managementul hotelier, planificarea 
şi controlul activităţii hoteliere, respectiv comunicarea în hotel şi antrenarea personalului hotelier. 
Un alt segment vizează cunoaşterea unor aspecte referitoare la antrenarea personalului hotelier, la 
descrierea produsului hotelier şi primirea clienţilor în unităţile de profil. 

La nivel de lucrări practice se vor aborda noţiuni referitoare la serviciile de alimentaţie publică, 
personalul şi organizarea muncii în alimentaţia publică, saloanele de servire a clienţilor, pregătirea 
salonului şi a meselor pentru primirea clienţilor, reguli de protocol în alimentaţia publică, servirea 
clienţilor, organizarea şi servirea meselor principale, respectiv tehnici specifice de servire a 
clienţilor. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole)
Industria hotelieră (Beneficiarii industriei hoteliere; Particularităţile industriei hoteliere; Misiune şi 
obiective în industria hotelieră; Strategii în industria hotelieră)
Structuri de primire turistice (Clasificarea structurilor de primire turistice; Structura organizatorică a 
hotelului) 
Managementul hotelier (Principiile managementului hotelier; Sisteme de management hotelier;
Managerul de hotel) 
Planificarea, coordonarea şi controlul activităţii hoteliere (Planificarea activităţii hoteliere;
Coordonarea activităţii hoteliere; Controlul activităţii hoteliere) 
Comunicarea în hotel (Tehnici de comunicare; Sisteme de comunicare)
Antrenarea personalului hotelier (Antrenarea: funcţie a managerului; Teorii motivaţionale; Cerinţe 
privind motivarea personalului; Tehnici motivaţionale)
Produsele hoteliere (Produsul cazare; Rezervarea spaţiilor de cazare; Serviciile suplimentare)
Serviciile de alimentaţie publică (Particularităţile serviciilor de alimentaţie publică; Factorii care 
influenţează activitatea în alimentaţia publică)
Personalul din alimentaţia publică (Formaţia de lucru din alimentaţia publică; Atribuţiile 
personalului din alimentaţia publică; Calităţile personalului din alimentaţia publică) 

Lucrări practice 
Organizarea muncii în saloanele de servire (Aspecte organizatorice generale; Graficul de lucru) 
Reguli de protocol (Primirea consumatorilor; Reguli în stabilirea meniului; Prezentarea preparatelor 
şi a băuturilor; Preluarea comenzii şi transmiterea la secţii; Aducerea comenzii de la secţii) 
Servirea clienţilor (Sisteme de servire; Reguli de servire a clienţilor) 
Pregătirea salonului şi a meselor pentru primirea clienţilor (Pregătirea salonului; Aranjarea mesei) 
Reguli de protocol în alimentaţia publică 
Servirea clienţilor 
Organizarea şi servirea meselor principale 
Tehnici specifice de servire 
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Evaluare finală 

 
Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 

finală
Examen Test cu itemi variaţi 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Implicarea activă în activităţile specifice 
lucrărilor practice 20% 

Oficiu Oficiu 10%
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