
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei TEHNOLOGIE HOTELIERĂ ŞI DE RESTAURANT 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 44 din care:  3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  25 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activități - 

 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 81 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Nu este cazul. 

4.2 de competenţe  Nu este cazul. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală cu videoproiector. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Demararea, organizarea, conducerea și coordonarea proceselor specifice domeniului studiat; 

 Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în 
unităţile de alimentaţie publică; controlul şi evaluarea acestor activităţi; 

 Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate pe indicatori 
specifici domeniului; 

 Comercializarea produselor/serviciilor; 

 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii; 

 Competențe privind planificarea strategică, managementul resurselor umane, tehnici de conducere, 
metode de producţie, gestiunea unor portofolii financiare; 

 Capacitatea de a exercita valorile gândirii critice și creative în procesul de adoptare a deciziilor în 
situații complexe, de a gestiona optim arhitectura partenerială și de a practica managementul 
proceselor; 

 Organizarea deșeurilor în vederea reciclării; 

 Aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și utilizarea energiilor regenerabile; 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Demararea, organizarea, conducerea și coordonarea proceselor specifice din 
unitățile de cazare și alimentație publică 

7.2 Obiectivele specifice 

 Analizarea problemelor economice prin intermediul instrumentarului matematic; 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 

 Interpretarea analitică a fundamentelor tehnico-economice; 

 Cunoaşterea şi definirea conceptului de activitate hotelieră specifică 

 Aplicarea cunoştinţelor dobândite în studiile de caz. 

 

8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Structurile de cazare 

Prelegerea, folosirea 
tehnicilor de predare 
moderne, suportul de 

curs online, 
studiu de caz 

 

 

Structura organizatorica a hotelului  

Personalul departamentelor hotelului şi atribuţiile acestuia  

Organizarea activităţii hoteliere  

Comercializarea serviciilor hoteliere  

Restauraţia - definire şi clasificare  

Amenajarea tehnologică a unui restaurant  

Resursele umane şi activităţile comerciale în restaurante  

Reguli şi tehnici de lucru privind efectuarea serviciilor în restauraţie  

Comercializarea şi promovarea serviciilor de restauraţie  

Documente de evidenţă şi gestiune în restauraţie. Igiena şi protecţia muncii în 
restauraţie 

 

Bibliografie 
1. Lupu Nicolae- Hotelul-economie și management, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
2. Man Otilia – Tehnologie hotelieră și de restaurant-suport de curs, Editura Europlus, Galaţi, 2011-curs online 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Organizarea activităţii hoteliere conversaţia euristică, 
explicaţia, 

dezbaterea, 

 

Programarea timpului de muncă  

Activităţi de rezervare  



 
 

 

Organizarea interioară a activităţii într-un restaurant problematizarea, 
exerciţiul, lucru în 
echipă în cadrul 

lucrărilor practice, 
metode de dezvoltare 

a gândirii critice, 
studiul documentelor 

curriculare şi al 
bibliografiei 

 

Funcţiile şi meseriile din restaurante  

Principalele activităţi desfăşurate în restauraţie  

Documente de evidenţă şi gestiune în restauraţie 

 

Bibliografie 
1. Chiriac Alexandra Crina, Cristea Anca Adriana- Animația în turism și industria ospitalității, Editura Gemma Print, 
Bucureşti, 2003 
2. Florea Constantin, Belous Mădălina – Organizarea de banquenting în structurile de primire, Editura THR-CG, 
Bucureşti, 2004 
3. Lupu Nicolae- Hotelul-economie și management, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
4. Man Otilia – Tehnologie hotelieră și de restaurant-suport de curs, Editura Europlus, Galaţi, 2011-curs online 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea stabilirii setului de conținuturi şi metode de predare abordate au fost derulate cercetări 
documentare, pe de o parte, privind conținuturile și metodele de predare adoptate pentru aceeași disciplină 
sau discipline similare în cadrul altor universități din țară și din străinătate, iar pe de altă parte, privind 
așteptările mediului de afaceri și ai angajatorilor din domeniul aferent, așa cum au fost ele reflectate în presa 
de profil economic sau de specialitate a domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoasterea noţiunilor teoretice 
fundamentale 

Test grilă 40% 

Aplicarea cunoştinţelor dobândite într-
un studiu de caz 

Elaborarea şi prezentarea 
unui studiu de caz 

30% 

10.5 Seminar/laborator 

Interpretarea analitică a noţiunilor Exerciţiul, îndeplinirea 
sarcinilor de lucru 
încredințate de echipă în 
cadrul lucrărilor practice 

30% 
Lucru în echipă în cadrul lucrărilor 
practice 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea noţiunilor teoretice fundamentale- minim 50% răspunsuri corecte la testul grilă,  

 Participarea la activitățile echipei- îndeplinirea a minim 50% din sarcinile încredințate de echipă. 

 

 


