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INTRODUCERE 

[4] Compania de construcții și investiții „Summa” a pus în funcțiune două proiecte de clasă 

premium – hotelul de 4 stele „Courtyard by Marriott” Chișinău, construit în cooperare cu cel mai 

mare lanț hotelier „Marriott International” și centrul de afaceri din categoria A+, construit cu 

participarea compania „Grupul Fiba”. 

Ambele clădiri, împreună cu un alt proiect de succes al companiei „Summa” – Shopping 

MallDova formează cel mai nou complex multifuncțional din inima capitalei. Marea deschidere a 

noilor clădiri a avut loc pe 14 septembrie al anului 2019. Investiția totală în construcția Courtyard 

by Marriott Chișinău ajunge la 10 milioane de euro. 

„Courtyard by Marriott” Chișinău este primul hotel internațional de patru stele cu servicii 

selecte din Chișinău. Hotelul poartă numele „Courtyard by Marriott” - cel mai mare brand al 

lanțului hotelier deținut de „Marriott International” și acoperă peste 50 de țări, în care compania a 

construit 1 200 de hoteluri. 

În plus față de hotel, oaspeților li s-a oferit cel mai nou centru de afaceri cu spații de birouri 

clasa A+, a căror suprafață totală este de 30 000 de metri pătrați. Primul centru al acestui format 

din țara noastră a fost construit de „Summa” în cooperare cu „Fiba Group”. 

[5] Fiind singurul hotel din Moldova dedicat celor care călătoresc în scop de afaceri, 

clădirea dispune de 120 de camere standard spațioase, care îmbină armonios confortul și 

funcționalitatea, fiind dotate cu birouri de lucru, WiFi gratuit la viteză înaltă și un restaurant al 

cărui meniu este inspirat din bucătăria americană. În același timp, „Courtyard by Marriott” 

Chișinău oferă spații pentru organizarea de evenimente corporative sau private. 

În această lucrare mi-am propus câteva scopuri și obiective: 

 Scop: Organizarea și optimizarea activității de producere și servire în cadrul restaurantului 

„New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău. 

 Obiective: 

- Perfecționarea și aprofundarea materialului teoretic; 

- Conștientizarea cu procesul organizării unităților de alimentație publică; 

- Analiza serviciilor prestate de întreprindere; 

- Analiza organizării servirii în cadrul întreprinderii; 

- Analiza structurii productiv-comerciale; 

- Analiza managementului de producere. 
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1. CARACTERISTICA GENERALĂ A „COURTYARD BY MARIOTT” 

1.1.  Caracteristica generală a întreprinderii 

[1] Hotelul „Courtyard by Marriott” din orașul Chișinău este singurul hotel de marcă 

internațională de 4 stele din orașul Chișinău situat lângă Shopping MallDova, cel mai mare centru 

comercial pentru confortul dumneavoastră. Acest hotel din inima orașului este baza perfectă pentru 

a explora tot ceea ce orașul Chișinău are de oferit. 

Hotelul dat se află la 15 minute de unele dintre atracțiile din centrul orașului, inclusiv Arcul 

de Triumf, clădirile parlamentare și prezidențiale, Catedrala și Parcul Central City. [2] Muzeul 

Național de Istorie a Moldovei este la 2,4 km, iar Primăria Chișinău este la 2,7 km. „Courtyard by 

Marriott” Chișinău este la 11 km de Aeroportul Internațional Chișinău. Serviciul de transfer de la 

sau la aeroport poate fi aranjat la un cost suplimentar. 

 

Figura 1.1. Hotelul „Courtyard by Marriott” din orașul Chișinău [1] 

 

[1] „Courtyard by Marriott” din orașul Chișinău are 120 de camere minunate standardizate, 

majoritatea cu vedere la oraș. [2] Acestea sunt dotate cu TV cu ecran plat, cu aer condiționat, 

dulapuri pentru haine, masă de birou și baie privată. În plus, toate camerele sunt dotate cu frigider, 

încălzitor de apă (ceainic) sau aparat de cafea. 

Hotelul are un hol excepțional, cu un centru de afaceri perfect, Wi-Fi gratuit pe toată 

teritoria hotelului și, cel mai important, un restaurant incredibil care reflectă cele mai bune 

preparate din bucătăria americană. Micul dejun tip „fourchette” este servit zilnic la „Courtyard by 

Marriott” Chișinău. 

Recepția acestui hotel este deschisă nonstop. Hotelul dat mai oferă parcare privată gratuită, 

un centru de fitness și pe teritoriu este instalat un bancomat. Centrul de afaceri de la „Courtyard 

by Marriott” Chișinău oferă servicii de fax și fotocopiere. TE
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[3] Restaurantul din incinta hotelului „Courtyard by Marriott” Chișinău, reflectă energia 

„Big Apple”, care oferă intrări atât din hol, cât și din exterior și poartă denumirea de „New York 

Restaurant & Bar” sau „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău. Restaurantul este 

deschis 24/7 pentru micul dejun, prânz și cină și are o terasă unde vă puteți relaxa în aer liber. 

Avantajele acestui restaurant sunt: abordare individuală pentru fiecare eveniment, echipă 

profesională si dedicată, atenție meticuloasă la detalii și pachete diferite pentru toate tipurile de 

evenimente corporative. 

În 2003 „New York” a devenit o piatră de hotar în viața socială a Chișinăului. Restaurantul 

a fost decorat cu elemente vizuale newyorkeze, a căpătat servicii și management prietenoase, cu 

un mix de rețete de bucate și băuturi originale americane și internaționale clasice. „New York” a 

demonstrat, că un loc cu un caracter american adevărat prietenos și distractiv poate fi creat într-un 

oraș unde stilul de viață a fost puternic influențat de vechile obiceiuri sovietice.  

Serviciile și calitatea restaurantului „New York” au fost caracterizate drept bune, chiar mai 

bune decât exemplele reușite ale restaurantelor renumite din lume care au concepte similare. „New 

York” a oferit Happy Hours, petreceri diverse conceptuale în weekend și zile cu tematici speciale. 

Toate acestea au fost capabile să creeze un amalgam de străini din diferite culturi cu localnici 

bucurându-se de aceeași atmosferă aproape în fiecare zi. 

 

Figura 1.2. „New York Restaurant & Bar” din incinta hotelului „Courtyard by Marriott” [1] 

 

[3] Recent, restaurantul „New York” și-a redeschis ușile cu mai multe oferte tentante, 

mâncăruri delicioase și exclusive, și o atmosferă perfectă pentru oaspeții îndrăgiți. Restaurantul 

oferă o prezentare contemporană sau o viziune modernă a stilului bucătăriei „American Fusion”, 

respectând tradițiile culturilor italiene, grecești, turcești, spaniole și mexicane. 

Restaurantul „New York” este un loc de agrement multiconceptual. Cu o bucătărie și 

deservire impecabilă, care oferă o destinație incomparabilă pentru evenimentele private, sociale și 

corporative. 
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1.2.  Analiza indicilor tehnico-economici 

1.2.1.  Amplasarea 

Restaurantul „New York Courtyard by Marriott” se află la adresa strada Arborilor 21/A, 

municipiul Chișinău, în incinta hotelului „Courtyard by Marriott”, în apropierea Shopping 

MallDova. 

Tabelul 1.1. Caracteristica întreprinderii analizate 

Denumirea organizației economice „New York Courtyard by Marriott” Chișinău 

Clasificare: Restaurant clasic 

Adresa: Str. Arborilor, 21/A, mun.Chișinău 

Forma organizatorico-juridică: Societate cu răspundere limitată 

Forma de proprietate: Privată 

Organul de administrare economică: Hotel-Restaurant 

Specializarea: American Food 

Program de lucru: 24/ 7 (pe timp de pandemie 8:30 – 20:00) 

Capacitatatea: 142 (pe timp de pandemie 112) 

Deservire: Chelneri 

 

La moment restaurantul „New York” activează doar în incinta hotelului „Radisson Blue” 

și a hotelului „Courtyard by Marriott”.  

 

Figura 1.3. Amplasarea „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

 

1.2.2.  Servicii prestate 

 [3] „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău prestează următoarele servicii: 

întâlniri de afaceri, recepții în stil Cocktail, cine și dans, cine corporative, petreceri de Crăciu, 

evenimente corporative, evenimente media, conferințe de presă, petreceri de lansare a brand-urilor 

sau produselor. Acest restaurant mai oferă mic dejun de tip „fourchette” în fiecare dimineață. Pe 

lângă aceasta, restaurantul oferă servicii de livrare a bucatelor preparate prin diverse site-uri de 

livrare a produselor culinare preparate. 
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Figura 1.4. Mic dejun tip bufet la „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău [1] 

 

[3] Restaurantul „New York”, la momentul dat, acceptă un număr limitat de rezervări 

pentru petreceri de până la 30 de invitați. Pentru petreceri de 30 și mai multe persoane, se 

recomandăm să se facă rezervări în prealabil cu cel puțin o lună. Vizitatorii ocazionali se deservesc 

după principiul primul venit, primul servit. 

 

1.2.3.  Regim de lucru 

Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău activează 24 de ore 

de luni până duminică. Însă, din cauza situației pandemice din lume regimul de lucru a 

restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău a fost modificat. 

Tabelul 1.1. Program clasic de funționare a Restaurantul „New York” 

Nr. Ziua Orele 

1. Luni deschis 24 de ore 

2. Marți deschis 24 de ore 

3. Miercuri deschis 24 de ore 

4. Joi deschis 24 de ore 

5. Vineri deschis 24 de ore 

6. Sâmbătă deschis 24 de ore 

7. Duminică deschis 24 de ore 

 

Tabelul 1.2. Program modificat de funționare a Restaurantul „New York” 

Nr. Ziua Orele 

1. Luni 8:30 – 20:00 

2. Marți 8:30 – 20:00 

3. Miercuri 8:30 – 20:00 

4. Joi 8:30 – 20:00 

5. Vineri 8:30 – 20:00 

6. Sâmbătă 8:30 – 20:00 

7. Duminică 8:30 – 20:00 
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În caz că apar schimbări în programul de lucru, și nu numai, pe pagina oficială de facebook 

a „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău sunt postate modificările cauzate. 

 

Figura 1.5. Modificarea programului de activare a „New York” postat pe pagina de facebook 

 

1.2.4.  Structura personalului 

Din anul 2019, până în prezent „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, 

are 12 de lucrători. În figura de mai jos este prezentat tipul de personal de la restaurantul analizat. 

Principalele funcţii şi meserii pe care le întâlnim în restaurantul dat: director restaurant, 

asistent director restaurant, şef de rang/ chelner, somelier, barman, econom.  

Pe lângă aceştia, mai întâlnim (dar nu în contact direct cu clientul): bucătarul-şef, ajutorul 

bucătarului-şef (su-șef), bucătarii, cofetarii-patiserii, bufetierii şi ajutorii acestora.        

 

Figura 1.5. Personalul care activează la „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 
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Relaţiile dintre personal sunt evidenţiate prin intermediul organigramei, care prezintă în 

formă grafică structura internă a unui restaurant, cu denumirea şi poziţia fiecărei funcţii. În 

condiţiile actuale însă organizarea muncii personalului este o problemă mult mai complexă care 

nu se poate rezolva doar pe baza organigramei. 

Responsabilitățile lucrătorilor variază în dependență de locul vacant ocupat, unele din ele 

fiind: 

- Planificarea, organizarea și controlul activității restaurantului în întregime; 

- Gestionarea economiei restaurantului, loialității oaspeților, obținerea indicilor planificați; 

- Organizarea servirii, controlul calității preparatelor în concordanță cu normele în vigoare; 

- Controlul și optimizarea tuturor cheltuielilor; 

- Creșterea vînzărilor, a profitului și a productivității; 

- Administrarea personalului (alegerea corectă, stagierea); 

- Controlul documentației. 

 

1.2.5.  Furnizorii 

Ca și restaurantelor, atât și furnizorilor le este important să aibă un venit în urma 

comercializării produselor. Încheind un contract cu furnizorii, se propune să fie relații de 

parteneriat care în urma unei colaborări bune, va aduce un profit considerabil pentru ambii 

parteneri. Pentru restaurant este important ca rezultatul final să fie calitativ și sigur pentru orice 

consumator – în urma colaborării cu furnizorii, de aceea furnizorul trebuie să prezinte obligatoriu 

certificatele de calitate a produselor furnizate. 

 „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău prezintă mai multe moduri de 

aprovizionare. Pe de o parte, este posibilă apelarea la producătorii locali sau non-locali în scopul 

obținerii produselor direct din magazinele de desfacere ale acestora, pe de alta parte, se poate opta 

pentru o aprovizionare din marile suprafete comerciale. 

Tabelul 1.2. Analiza principalilor furnizori al „Courtyard by Marriott” Chișinău 

Nr. Denumirea furnizorului Tipul mărfii livrate 

Condiții și 

termini de 

livrare 

Condiții și 

termeni de 

consum 

1. 
Leograng Hotel SRL 

(Radisson Blu Hotel) 

pulpă de vită, costițe de vită, costițe 

de vițel, costițe de porc, costițe de 

miel, cotlet de miel, pui francez, 

piept de pui, pulpe de pui, gambe de 

pui, aripioare de pui, piept de rață, 

somon, dorado, seabass, biban, 

caracatiță, midii în scoici, creveți 

medii, macrou afumat sau sărat, 

conserve de ton 

Termenul de 

livrare este 

de 1 zile 

τ = 1-2 zile; 

t = 0…+4oC; 

wr = 80% 

 

τ = 4 zile; 

t = -2oC; 

wr = 70-90% 
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Nr. Denumirea furnizorului Tipul mărfii livrate 

Condiții și 

termini de 

livrare 

Condiții și 

termeni de 

consum 

2. 47-th Parallel 
calmari, midii în scoici, creveți mari, 

creveți medii, labe de rață 
Termenul de 

livrare este 

de 1-2 zile 

τ = 4 zile; 

t = -2oC 
3. DisMarket SRL 

calmari, caracatiță, creveți medii, 

macrou afumat sau sărat 

4. Blue Shark SRL calmari, midii 

5. DCR LUX fileu de somon congelat, caviar roșu 

6. Alenar Prim SRL piept de pui, aripioare de pui 

Termenul de 

livrare este 

de 1 zile 

τ = 1-2 zile; 

t = 0…+4oC; 

wr = 80% 

 

7. 
Nivalli Combinat de Carne 

SRL 
carne de pui, aripioare de pui 

8. Papa Grill SRL costițe de vită 

9. Produse de Familie SRL basturma 

10. Ali Polat Trading SRL carne de miel 

11. Metro Cash Carry SRL fileu de pui 

12. Prestapac SRL carne de pui 

13. Arta Culinarului SRL SC conserve de ton Termenul de 

livrare este 

de 1-3 zile 

5 zile; 

0…+12oC; 

wr = 70-90% 
14. Golden Gates IM SRL conserve de ton 

15. Effea Services SRL ICS conserve de hamsii 

 

Analiza detailată a tuturor furnizorilor, materiilor prime și, respectiv, cantitatea acestora al 

restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău este prezentată în Anexa 1. 

 

1.3.  Analiza actelor normative de funcționare 

Activitatea unităților de alimentație publică este reglementată de documente de 

reglementare a organelor de stat. Agenții economici care inițiază deschiderea unei afaceri și 

desfășurarea activitatății în domeniul alimentației publice trebuie să țină cont de ghidarea care o 

desfășoară Agenția Națională de Siguranța Alimentelor, unde sunt stipulate actele normative 

necesare. 

Pentru o bună funcționare a restaurantelor, fiecare antreprenor trebuie să aibă grijă să țină 

cont de acele acte normative care țin de domeniul în care se va desfașura activitatea. Respectarea 

actelor normative asigură evitarea amenzilor în cadrul controalelor, prevenirea și evitarea riscurilor 

care pot fi provocate în urma nerespectărilor anumitor condiții de depozitare sau de producere a 

preparatelor. 

Siguranța consumatorului este pe primul plan în conceperea unei activități în cadrul 

alimentației publice, deoarece cel care consumă are și el drepturile sale de consumator care trebuie 

să fie respectate de către întreprindere, de altfel apar conflicte dintre unitatea de alimentație publică 

și consumator. 

Acte la evaluarea a unităţii de întreprindere alimentară restaurantului „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău: 
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 Ghid de Bune Practici pentru Siguranţa Alimentelor Sistemul de siguranţa alimentelor 

HACCP. Produse culinare 

 Ordinul Nr. 241 din 15 iunie 2020 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru 

definirea calității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în 

scopul organizării alimentației în instituțiile de invățământ general 

 Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor care intra în vigoare 22.02.2020 

 Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 

 Legea nr. 296  din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare 

 Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele 

alimentare 

 Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a 

producţiei alcoolice 

 Legea nr. 105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor 

 HG nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică 

 HG. nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și 

produsele lactate 

 HG. nr. 1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman 

 HG. nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare 

 HG. nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a 

controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animal 

 

1.4.  Analiza componenţei şi cerinţelor de bază intrunite de unitaţile de alimentație publică 

pentru clasificarea pe categorii 

[6] Conform Hotărârii de Guvern nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor 

de alimentaţie publică, comisiile pentru clasificarea unităţilor de alimentaţie publică pe categorii 

se creează pe lîngă primăriile municipiilor şi consiliilor raionale şi municipale, în baza deciziilor 

acestora, incluzînd, de regulă, în componenţa lor 3-5 persoane cu experienţă notorie în domeniul 

alimentaţiei publice. Comisiile au următoarele atribuţii principale: 

 acordă agenţilor economici din sfera alimentaţiei publice consultaţii metodologice privind 

întocmirea documentelor de clasificare pe categorii a unităţilor de alimentaţie publică; 

 controlează în teritoriu respectarea cerinţelor prevăzute pentru categoria solicitată din 

partea unităţii de alimentaţie publică; 
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 întocmeşte procesul-verbal privind rezultatele controlului efectuat la unitatea respectivă, 

în care formulează concluzia privind atribuirea categoriei de încadrare a acesteia sau 

enumeră cerinţele ce trebuie îndeplinite pentru acordarea categoriei respective ori motivele 

subclasării unităţii în cauză; 

 eliberează certificate de clasificare a unităţilor de alimentaţie publică în categorii, le 

înregistrează, ţine evidenţa lor şi retrage certificatele anulate în legătură cu schimbarea 

categoriei. 

 

1.5.  Analiza sistemului de marketing şi plasării publicităţii 

[7, 8] Un sistem de marketing este o un proces și o activitate destinată sa creeze și să ofere 

servicii care au semnificație pentru consumatorii restaurantului. De asemenea, serviciile furnizate 

de un sistem de marketing trebuie să satisfacă nevoile și cerințele consumatorilor, astfel 

întreprinderea obține un profit acceptabil.  

Sistemul de marketing trebuie să aibă la bază citeva reguli de bază pentru a putea pune 

totul în ordine corectă și să sporească numarul solicitărilor, iar în urma acestor solicitări să se 

ajungă la un număr mai mare de consumatori. Marketingul este un sistem foarte important pentru 

a menține durabilitatea întreprinderii pe piață. 

Hotelul „Courtyard by Marriott” din orașul Chișinău are site oficial pe care este amplasat 

publicitatea restaurantului „New York”, însă restaurantul are și propriul lui site oficial. De 

asemenea, hotelul și restaurantul are câte o pagină oficială de Facebook 

(https://www.facebook.com/NewYorkRadissonMD) pentru restaurant și pentru hotel 

https://www.facebook.com/CourtyardbyMarriottChisinau) la fel unde se poate de vizualiza poze 

de la evenimente, pozele sălilor și, cel mai important, pozele preparatelor culinare. 

Pe lângă acestea mai sunt o listă de site-uri unde este prezentat acest restaurant, ca de 

exemplu site-urile de livrare a produselor preparate, unde putem vedea recenziile consumatorilor: 

- Straus (https://www.straus.md); 

- iFood (https://ifood.md);  

- Food House (https://foodhouse.md).  

Instrumentele de setare a publicității pe rețelele de socializare permite segmentarea exactă 

a publicului în baza criteriilor precum: vârsta, țara, orașul, subiectele ce prezintă interes, etc. 

Publicitatea pe rețelele de socializare este un instrument autentic de promovare a companiei, mărcii 

comerciale, produsului sau serviciului. TE
ZA
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Ca optimizare în privința publicității restaurantului „New York Restaurant Courtyard by 

Marriott” din orașul Chișinău aș propune următoarele îmbunătățiri: 

- Pe rețelele de internet să fie adăugate mai multe poze cu preparatele culinare servite și cu 

serviciile prestate de întreprindere; 

- Placate publicitare pe străzile capitalei; 

- Să fie elaborate flaiere cu imaginea restaurantului. 
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2. ANALIZA ȘI OPTIMIZAREA SERVICIILOR PRESTATE 

2.1. Caracteristica tipurilor de servicii prestate 

Serviciile prestate de „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău reprezintă o 

serie de servicii de producere, realizare și organizare a unui sortiment larg de preparate culinare 

pentru a îndeplini cerințele și preferințele consumatorilor.  

Sunt 2 tipuri de servicii care pot fi prestate de întreprindere: de bază și suplimentare.  

Serviciul de producere – se face la cererea consumatorului, în dependență de bucatele 

alese din meniul propus, la dorința clientului se poate de adăugat și alte preparate culinare 

suplimentare. 

Serviciul de organizare – se organizează în dependență de data, ora și numărul de invitați 

la eveniment, se calculează cantitatea de materie primă necesară și numarul de veselă folosită. 

Instruirea personalului și pregătirea lui pentru o deservire impecabilă a consumatorilor. 

Servicii suplimentare care le oferă „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău: 

- Parcare – un serviciu comod și oferă siguranță automobilelor oaspeților; 

- Wi-Fi – este un serviciu necesar și util pentru oaspeți; 

- Catering – un serviciu accesibil pentru consumatori și care poate aduce un venit 

suplimentar întreprinderii.  

Trebuie de ținut cont de ce tipuri de servicii sunt prestate la întreprindere, deoarece de asta 

depinde numarul de consumatori și calitatea preparatelor culinare din meniu. 

 

2.2. Analiza serviciilor de alimentaţie prestate 

Serviciile de alimentație publică, care satisface cererea consumatorului și interesele 

întreprinderii, acordând aceste servicii trebuie să respecte urmatoarele cerințe: 

- Să corespundă cu specificul întreprinderii; 

- Actualitatea serviciilor prestate; 

- Siguranța și calitatea serviciilor; 

- Estetica serviciilor; 

- Modul de deservire; 

- Informații actuale despre servicii. 

Serviciile prestate de întreprinderile de alimentație publică trebuie să manifeste siguranță 

și sa fie într-o legătură strînsă cu mediul, și desigur serviciile trebuie să fie furnizate consumatorilor 

în condiții care îndeplinesc cerințele actelor normative actuale. De asemenea, fiecare serviciu 

prestat trebuie să asigure consumatorul cu toate informațiile necesare despre acesta, de exemplu: 
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un preparat culinare trebuie să aibă o informație veridică despre conținutul acesteia și valoarea 

energetică a lui, informația dată ar permite consumatorului corect să aleagă preparatele necesare 

și desigur din punct de vedere de starea sănătății sa fie în siguranță de preparatele alese. 

După cum am menționat mai sus, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by 

Marriott” Chișinău are la bază mai multe tipuri de servicii care le prestează, datorită cărora oamenii 

doresc să-și petreacă timpul anume în acest local, deoarece în urma recenziilor oaspeților s-a 

observat că acest local își îndeplinește pe deplin obligațiile și cerințele consumatorilor, și anume 

prin: bucatele pregătite la un nivel înalt, deservirea excepțională și organizarea eficientă a unui 

evenimentului. 

La „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, există un meniu standart, după 

care consumatorul își alege ce ingrediente dorește să fie în preparatul ales (el poate să adauge sau 

să excludă ingrediente, după dorință). 

 

2.3. Analiza serviciilor suplimentare prestate 

[3] Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău mai prestează 

următoarele servicii suplimentare: 

- petreceri de Crăciun/ Anul Nou; 

- întâlniri de afaceri; 

- recepții în stil Cocktail; 

- cine și dans; 

- cine corporative; 

- evenimente corporative; 

- evenimente media; 

- conferințe de presă; 

- petreceri de lansare a brand-urilor sau produselor. 

Acest restaurant mai oferă mic dejun de tip „fourchette” în fiecare dimineață. 

Referitor la organizarea unui evenimentului, el se organizează după urmatoarele etape: 

1. Planul primirii comenzii și pașii de oformare a ei; 

2. Pregătirea sălilor de petrecere; 

3. Instruirea personalului de deservire; 

4. Elaboararea meniului pentru eveniment; 

5. Calculul necesarului obiectelor din oficiul de menaj; 

6. Vesela necesară pentru servirea preparatelor. 
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Figura 2.1. Amenajarea sălii pentru petrecere de Crăciun (Merry Christmas Party) 

 

 

Figura 2.2. Amenajarea sălii pentru petrecere de Ziua Îndrăgostiților (Valentine’s Day Party) 

 

Atunci când se organizează un eveniment trebuie să se țină cont cu strictețe de etapele 

organizării a unei săli de petrecere, deoarece fiecare din personal își are funcția sa pe care trebuie 

să și-o îndeplinească calitativ, iar pentru asta este nevoie de timp, de aceea cel care organizează 

trebuie să ia în calcul și timpul necesar pentru pregătirea preparatelor culinare și organizarea 

lucrului în sală. 
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2.4. Analiza serviciilor de alimentaţie prestate – livrare la domiciliul 

Serviciul de livrare la domiciliu reprezintă un serviciu unde consumatorul își poate comanda 

preparate culinare direct acasă sau în orice alt loc unde are loc evenimentul. Livrarea la domiciliu 

se face strict după anumite norme de siguranță, luând în considerare în primul rând sanităria și 

igiena. Fiecare preparat se transportă în condiții optime de transportare (în geantă termică – după 

caz), asta reducînd riscul de contaminare a preparatelor livrate. În serviciul de livrarea preparatelor 

culinare se include livrarea preparatelor la comanda consumatorului, fiind posibilă livrarea la locul 

de muncă, la domiciliu și în oricare loc unde cere consumatorul. 

Acest serviciu este unul care duce în creștere rating-ul și venitul întreprinderii. La „New 

York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, cu părere de rău nu este acest serviciu pe site-

ul lor oficial, însă ei prestează acest serviciu pe site-uri speciale de livrare: Straus 

(https://www.straus.md), iFood (https://ifood.md) și Food House (https://foodhouse.md), între 

orele 11:00 – 21:30. Pe toate site-urile de livrare este indicat toate prețurile, gramajul și sunt plasate 

imaginile fiecărui preparat culinar în parte. Pe lângă aceasta oferă livrarea băuturilor nealcoolice. 

Tabelul 2.1. Prețurile și condițiile de livrare 

Site-ul de livrare Suma bucatelor alese Prețul livrării 

Straus 
0 – 149 lei 47 lei 

mai mult de 150 lei 37 lei 

iFood 0 – ∞ lei 57 lei 

Food House 0 – ∞ lei 45 lei 

  

Câteodată, „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău pot să dispună de 

oferte deosebite ce țin doar de livrare, care este prezentat în imaginea de mai jos. 

Figura 2.3. Exemplu de oferte la livrare convenabile pentru clienți 
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2.5. Analiza serviciilor de catering 

[9] În general, serviciul de catering se ocupă de  organizarea unui eveniment pentru 

persoanele care nu au timp sau dorință de a pregăti preparate culinare și de a organiza un 

eveniment, acesta petrecîndu-se în orice loc și în orice perioadă. Catering-ul este un serviciu prestat 

de o întreprindere de alimentație publică, doar că evenimentul pentru care totul se organizează nu 

se petrece în incinta unui restaurant sau orice tip de întreprindere de alimentație publică. Angajații 

companiilor de catering își au responsabilitatea: 

1. Elaborarea meniului (nr. de porții necesare, gramajul/ persoană); 

2. Testarea bucatelor de către consumator pentru a vedea dacă le place sau nu; 

3. Organizarea totală pentru un anumit număr de consumatori; 

4. Asigurarea eveneminentului cu toate cele necesare (mobilă, obiecte de menaj etc.); 

5. Pregătirea locului unde se va petrece evenimentul (în cazul cînd este cerere de la 

consumator). 

În întreprinderea analizată, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău serviciul de catering nu este foarte solicitat, dar oricum sunt consumatori care apelează 

la acest serviciu. De aceea angajații întreprinderii tind să sporească numărul de solicitări, dar 

pentru asta desigur că este necesar de o organizare calitativă.  

Procesul de organizare a catering-ului pentru un eveniment începe de la discuția 

administratorului cu clientul și de stabilirea tuturor cerințelor clientului. Ulterior, se elaborează 

meniul și se stabilește numărul de invitați. De asemenea, trebuie de ținut cont de tipul și locul 

evenimentului, pentru că în funcție de ce eveniment va avea loc se stabilește necesarul de obiectele 

de menaj și de ce veselă va fi nevoie. În cazul comenzii a unui „fourchette” atunci se va lua în 

considerare că este necesar un număr mai mic de veselă și de tacâmuri, deoarece „fourchette” este 

un tip de masă festivă la care se servesc bucatele din picioare, bucatele fiind porționate imediat, 

respectiv necesarul de veselă va fi unul minimal. 

 

2.6. Analiza serviciilor de alimentaţie prestate – petreceri tematice 

După cum am menționat mai sus, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău este un tip de restaurant modern, cu un stil deosebit, ei organizează și petreceri tematice 

– ceea ce reprezintă un adevărat succes pentru acest restaurant. Fiecare idee de a crea o serbare 

deosebită, are la bază o tactică bine gândită și planificată pentru a crea o petrecere nemaipomenită. 

Fiecare eveniment își are organizarea sa diferită, dar totuși sînt cîteva pași după care se poate 

organiza evenimentul: 
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1. Să fie aleasă tematica evenimentului și obținerea a mai multe informații cu privirea la acest 

tip de petrecere; 

2. Stabilirea numărului de invitați; 

3. Stabilirea tipurilor de preparate culinare (stabilirea meniului și băuturi alcoolice/ 

nealcoolice); 

4. Stabilirea numărului necesar de veselă; 

5. Stabilirea obiectelor de menaj; 

6. Decorul; 

7. Muzica; 

8. Foto-Video. 

Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău mai organizează în 

fiecare lună „Seară Turcească” pentru ca clienții să descopere bucătăria tradițională turcească. 

 

Figura 2.4. „Seară Turcească” în „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

 

În concluzie pot spune că restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău este o întreprindere de alimentație publică care oferă servicii de bază și suplimentare de 

înaltă calitate, în urma prestării acestora cu succes ei primesc în schimb recenzii pozitive și 

mulțumiri din partea consumatorului. Se știe că pînă la urmă toate serviciile care se prestează au o 

influență enormă asupra creșterii financiare a întreprinderii, de aceea calitatea acestora trebuie să 

fie la un nivel foarte înalt. 

Mai jos, sunt ilustrate câteva exemple de oferte și elemente organizatorice a petrecerilor de 

diferite tipuri. 
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Figura 2.5. Exemple de oferte propuse de „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 
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3. ANALIZA ORGANIZĂRII SERVIRII ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII 

3.1. Tehnica servirii diferitelor tipuri de mese 

Alimentația publică este o activitate economică care se ocupă cu producerea a unui 

sortiment variat de preparate culinare, care ulterior sunt servite de către consumator. Producerea 

și servirea acestor preparate culinare sunt asigurate de către un personal calificat cu o pregătire 

profesională specializată, de asta depinzînd calitatea serviciilor. 

[10] În general, servirea calitativă consumatorului reprezintă factorul cel mai important 

pentru ca întreprinderea să atingă un nivel de activitate într-o țară. De fapt, într-o unitate de 

alimentație publică, prin servirea consumatorilor se subînțelege totalitatea metodelor, tehnicilor și 

mijloacele folosite pentru producerea, servirea și oferirea spre consum a preparatelor culinare și a 

băuturilor. 

Cantitatea, structura și tehnicile de servire sunt diverse, ele fiind influențate de tipul 

evenimentului, de tipul preparatelor culinare și a băuturilor servite, numărul de consumatori și 

cerințele lor, timpul rezervat consumării a mesei și desigur nivelul calificării a personalului care 

efectuează organizarea evenimentului. Pentru a organiza la nivel înalt toate operațiunile sunt 

expuse niște reguli, bine puse la punct, care reprezintă de fapt tehnica de servire a consumatorilor 

într-o unitate de alimentație publică. Cunoașterea și aplicarea corectă a acestor reguli de servire în 

efectuarea operațiilor de servire și dirijare a obiectelor de servire folosite la expunerea și servirea 

preparatelor culinare sporește confortul atît pentru consumator cît și pentru personalul de servire.  

Conform Hotărârii de Guvern nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor 

metodologice și  criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funțiuni de cazare și 

de servire a mesei, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău făcând 

parte din categoria de clasficare este un restaurant clasic – unitate de alimentaţie publică cu un larg 

sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncări, produse de 

cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, etc.), iar pentru crearea unei 

atmosfere distractive poate avea şi o formaţie muzicală. Prestează servicii suplimentare de 

organizare a banchetelor, recepţiilor etc. 

Ținând cont de numărul de consumatori, fiecare operație de servire a preparatelor culinare 

și a băuturilor își are o tehnică de servire aparte. 

 

3.2. Principalele reguli de servire și protocol 

În general, regulile de servire sunt foarte importante, deoarece conțin cîteva etape de 

organizare a servirii. Este foarte importantă aplicarea lor corectă și urmarea pașilor de organizare, 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

22 Data 

 

UTM 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

deoarece de asta depinde foarte mult calitatea serviciilor prestate. Regulile de servire prezintă niște 

elemente tehnice care au o relație cu consumatorul. La întreprinderea de alimentație publică „New 

York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău deservirea se efectuează după niște operații 

pregătitoare care sunt într-o relație strînsă cu operațiile care sunt făcute pe parcursul deservirii, 

aceste operații realizîndu-se după cîțiva pași:  

1. Întîmpinarea consumatorilor; 

2. Prezentarea meniului; 

3. Efectuarea comenzii; 

4. Transmiterea comenzii la secțiile de producere; 

5. Distribuirea preparatelor culinare de la secțiile de producere; 

6. Servirea preparatelor culinare; 

7. Debarasarea meselor; 

8. Despărțirea cu consumatorul. 

Din momentul în care consumatorul a intrat în sala de consum, personalul de serviciu 

trebuie să aibă un comportament adecvat și o atitudine discretă. Dacă chelnerii au întîmpinat 

anumite probleme în procesul de servire, trebuie să anunțe șeful de sală într-un mod discret în așa 

fel ca să nu se audă consumatorul. 

În timpul efectuării serviciilor, trebuie să fie respectate anumite reguli: 

- Obiectele de menaj trebuie să fie curate și să coincidă în totalitate una cu alta; 

- Mi-en-place-ul se va începe cu verificarea stării fețelor de masă și ca napronul să fie așezat 

corect, curat și desigur fără defecte; 

- Olivierele și rezerva de scobitori trebuie să fie pregătite (curate) pentru cazul în care va fi 

cerut de către consumator. Ele se pun direct pe consola chelnerului; 

- Sticlele de băuturi alcoolice/ nealcoolice sunt aranjate în mod frumos pe consola 

chelnerului; 

- Cănile se pun direct pe masa clientului, doar că se va folosi o farfurie suport cu șervețel de 

hârtie; 

- Comanda preluată de la consumator trebuie să fie completă, exact cu numărul de preparate 

culinare și tipul băuturilor servite, astfel mise-en-place-ul să fie de la început efectuat corect 

și integral, asta ar asigura succesiunea corectă de servire conform meniului comandat; 

- Preparatele culinare și băuturile se servesc consumatorului conform ordinei gastronomice 

(gustări, preparate din pește, preparate de bază și desertul). 
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3.3. Primirea Clienților 

În restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău - întîmpinarea 

osapeților se face, de regulă, de către șeful de sală, iar în cazul când acesta lipsește de asta se ocupă 

chelnerul responsabil. Întîmpinarea se face la intrarea în sala de consum, responsabilul de aceasta 

manifestând un comportament adecvat și prezentînd un aspect plăcut, cu formule de adresare 

amabile petrece oaspetele în sala de consum și îi arată masa și locul destinat (în caz dacă locul a 

fost bronat). 

Din cauza situației pandemice, clientul înainte de a intra în sală, este rugat de către șeful de 

sală să-și dezinfecteze mâinile. Pe lângă aceasta, șeful de sală este obligat să măsoare temperatura 

clientului cu termometrul electric păstrând distanța adecvată. 

 

Figura 3.1. Procedura de primire a clienților din cauza situației pandemice 

 

3.4. Prezentarea preparatelor și băuturilor 

În dependență de tipul întreprinderii de alimentație publică și de suprafața întreprinderii se 

stabilește un meniu ținînd cont de numărul de locuri în sală și de volumul de producere care va 

putea fi realizat de întreprindere, iar de asta este responsabil bucătarul-șef și desigur și tot întregul 

personal. Personalul responsabil de producerea și prezentarea preparatelor culinare trebuie să 

posede cunoștințe asupra regulilor de prezentare a preparatelor culinare. 

Sunt câteva reguli generale de prezentare a preparatelor într-un restaurant: 

- În farfurie nu trebuie să fie exces de mîncare, dar nici sa nu arate ca fiind goală; 

- Mâncarea trebuie să fie aranjată in mijlocul farfuriei, ca să nu ajungă la marginea farfuriei; 

- O combinație de culori ale ingredientelor din farfurie; 

- Aranjarea să fie cît mai haotică; 

- De combinat culori inchise cu culori deschise; 

- Preparatele care necesită de a fi consumate cu sos, sosul trebuie servit separat. 
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Figura 3.2. Exemplu de amenajare a butatelor în cadrul restaurantului 

„New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

 

Meniul, în general reprezintă o formă de prezentare a preparatelor care sunt produse de 

către restaurant, unde sunt cuprinse totalitatea preparatelor culinare (bucate reci, bucate calde), 

preparate de cofetărie-patiserie. Meniul detalizat al restaurantul „New York Restaurant Courtyard 

by Marriott” Chișinău este prezentat în Anexa 2. 

La elaborarea unui meniu se va ține cont cu strictețe de următoarele criterii:  

1. Ordinea preparatelor culinare:  

- Gustări reci; 

- Gustări calde; 

- Bucate de bază; 

- Preparate de desert; 

2. Gramajul; 

3. Asigurarea necesarului fiziologic per persoană; 

4. Informarea consumatorului referitor la materia primă utilizată la prepararea preparatelor 

culinare. 

Gustările reci sunt preparate care se servesc reci la o temperatură de 14-17℃. Multe 

gustări reci au gust picant (gustări din pește sărat, afumat), iar unele au un gust fin (pește, carne, 

aspic). Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, fiind un restaurant 

clasic, unde se petrec și banchete, aici bucatele reci au un rol deosebit de important deoarece de 

ex: salatele ușoare sau asortata din legume sunt niște preparate ușor digestibile care au un conținut 

redus de calorii și care sporesc pofta de mâncare a consumatorului. 

Mai jos, este reprezentat un tabel cu gustările reci oferite de către restaurantul „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău. 
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Tabelul 3.1. Gustările reci din meniul oferit de către restaurant 

Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

1. 
Platou de 

brânzeturi 

Asorti de 

brânzeturi 

moldovenești/ 

internaționale 

300 g 

 

2. 
Platou de 

mezeluri 

Asorti de 

mezeluri 

moldovenești/ 

internaționale 

300 g 

 

3. 
Bruschette de 

la șef 

Somon afumat 

Roșii cherry 

Parmezan 

250 g 

 

4. 
Salată 

Cezar  

Mix de salata 

verde 

Roșii cerry 

Crutoane 

Parmezan 

Sos cezar 

300 g 
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Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

5. 
Salată 

Grecească 

Roșii cerry 

Castraveți 

Ardei gras 

Ceapă roșie 

Măsline negre 

Brânză feta 

Sos din oțet 

mediteranean 

350 g 

 

6. 

Salata 

cu avocado 

și semințe 

quinoa 

Mix de salată 

verde 

Avocado 

Măr verde 

Portocale 

Ardei gras 

Semințe de 

quinoa 

Sos de citrice 

320 g 

 

7. 

Salata 

cu somon în 

crusta de chia 

Mix de salată 

verde 

Ceapă verde 

Avocado 

Roșii cherry 

Semințe de 

chia 

Mouse 

balsamic 

320 g 

 

8. 

Salată 

Nicoise 

cu ton 

Salată Iceberg 

Ton conservat 

Porumb dulce 

Măsline negre 

Capere 

Ouă 

Cartofi 

Suc lămâie 

Ulei de măsline 

350 g 
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În restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău sunt prezentate 8 

feluri de gustări reci, ceea ce înseamnă că întreprinderea poate satisface preferințele oricărui 

consumator, fiecare consumator având posibilitatea să aleagă diferite tipuri de gustări reci după 

gust și buget. 

Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău de asemenea oferă 

în meniu și gustări calde, acestea sunt prezentate în următorul tabel. Gustările calde, la fel au 

proprietatea de a spori pofta de mâncare. Ele sunt servite pe platouri mari, deseori se fac combinații 

între ele ca pe platou să fie mai multe tipuri de carne, nu doar de un fel. 

Tabelul 3.2. Gustările calde din meniul oferit de către restaurant 

Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

1. 

Salată calda 

cu carne de 

vită Matzo 

Mix de salată 

verde 

Ceapă prăjită 

Ardei gras, 

Fasole roșie 

Carne de vită, 

Tortilla 

Sos picant 

ranchero 

400 g 

 

2. 
Nachos 

suprem 

Nachos 

Ardei gras 

Ardei iute 

Fasole roșie 

Brânză 

procesată 

Smântână 

300 g 

 

3. 

Nachos 

suprem cu 

carne și chili 

Nachos 

Vițel 

Ardei gras 

Ardei iute 

Fasole roșie 

Brânză 

procesată 

Smântână 

300 g 
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Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

4. 
Nughete 

de mozzarella 

Mozzarella 

Cartofi pai 

Sos de smântână 

Sos Salsa 

300 g 

 

5. 
Nughete 

de pui 

Fileu de pui 

Cartofi pai 

Salată de varză 

Sos din muștar 

și miere 

Sos Salsa 

250 g 

 

6. 

Aripioare 

de pui în 

stil buffalo 

Aripioare de pui 

în sos buffalo 

Felii de cartofi 

în sos Cajun 

Sos de ketchup 

Sos de maioneză 

300 g 

 

7. 

Crispy 

combo 

crocant 

Roll-uri cu 

creveți și 

legume 

Mozzarella 

Fileu de pui 

Felii de cartofi 

în sos Cajun 

Sos din muștar 

și miere 

Sos iute 

rancheros 

350 g 
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Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

8. 
Quesadilla 

cu pui 

Ceapă sotată 

Ardei gras 

Julienne de pui 

Brânză topită 

Parmezan 

Tortilla 

Guacamole 

Sos de smântână 

Sos Salsa 

250/100 g 

 

9. 
Quesadilla 

cu vițel 

Ceapă sotată 

Ardei gras 

Julienne de vițel 

Brânză topită 

Parmezan 

Tortilla 

Guacamole 

Sos de smântână 

Sos Salsa 

250/100 g 

 
 

În restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău sunt prezentate 9 

feluri de gustări calde, asta oferind posibilitatea consumatorilor la o alegere mai vastă. 

În meniul restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău sunt 

prezentate preparate de bază care reprezintă felul principal de pe masă, de aceea lista preparatelor 

de bază va fi în număr mai mare în comparație cu restul bucatelor. 

Tabelul 3.3. Preparate de bază din meniul oferit de către restaurant 

Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

1. Zeamă 

Carne de pui 

Ceapă 

Morcov 

Ardei gras 

Țelină 

Verdețuri 

Tăiței cu ou 

Crutoane 

Smântână 

Ardei iute 

Lămâie 

350 g 
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Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

2. 
Supă 

de tomate 

Roșii 

Morcov 

Ceapă 

Usturoi 

Țelină 

Cașcaval 

Smântână 

300 g 

 

3. 
Supă 

minestrone 

Dovlecei 

Morcov 

Ardei gras 

Ceapă 

Usturoi 

Tăiței de casă 

Crutoane 

Lămâie 

350 g 

 

4. 

Spaghetti 

cu sos 

napolitana 

Spaghetti 

Sos napolitana 
280/ 120 g 

 

5. 

Spaghetti 

cu sos 

bolognese 

Spaghetti 

Sos bolognese 
280/ 120 g 
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Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

6. 

Linguini 

cu fructe 

de mare 

Spaghetti 

Creveți 

Midii 

Calmar 

Somon 

Biban de mare 

Sos de roșii cu 

usturoi 

Ardei iute 

Vin alb 

Pătrunjel 

400 g 

 

7. 
Pasta 

Carbonara 

Spaghete 

Sos alb 

Bacon afumată 

Gălbenuș de ou 

Usturoi 

Vin alb 

Parmezan 

400 g 

 

8. 

Pasta 

fettuccine 

alfredo 

Fettuccine 

Sos alfredo 

Fileu de pui 

Parmezan 

250 g 

 

9. 
Penne 

arrabiata 

Penne 

Sos picant de 

tomate cu 

usturoi și ardei 

iute 

290 g 
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Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

10. 
Сlassic 

lasagne 

Sos bolognese 

Sos bechamel 

Morcov 

Ceapă 

Usturoi 

Sos de roșii 

Parmesan 

350 g 

 

11. Pui la gratar 

Piept de pui 

Cartofi zdrobiți 

Usturoi 

Roșii 

Ciuperci 

Unt de plante 

350 g 

 

12. 

Costițe 

de miel 

New Zeeland 

la grătar 

Costițe de miel 

Cartofi zdrobiți 

Usturoi 

Roșii 

Ciuperci 

Unt de plante 

290 g 

 

13. 

Costițe 

de vițel 

la grătar 

Costițe de vițel 

Cartofi zdrobiți 

Usturoi 

Roșii 

Ciuperci 

Unt de plante 

290 g 
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preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

14. 

Muschiuleț 

de vițel 

la gratar 

Mușchi de vițel 

Cartofi zdrobiți 

Usturoi 

Roșii 

Ciuperci 

Unt de plante 

320 g 

 

15. 
Costițe de 

porc la grătar 

Costițe de porc 

Cartofi la cuptor 

Sos BBQ de 

bacon afumat  

280 g 

 

16. 
Steak Strip 

New York 

Steak 

Ciuperci de 

pădure 

Roșii cherry 

Cartofi copți 

200/ 140 g 

 

17. 
Pepper 

Steak 

Steak 

Sos de piper alb 

Sartofi 

Legume de 

sezon 

200/ 140 g 
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Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

18. 
Filet de vită 

la grătar 

Filet de vită 

Piure de cartofi 

Broccoli 

Sos iute Salsa 

200/ 140 g 

 

19. 
Frigarui 

de vită 

Frigarui de vită 

Bulgur 

Ceapă marinată 

Roșii la grătar 

Piper la grătar 

Smântână 

Tortilla 

 

200/ 140 g 

 

20. 

Orez oriental 

cu miel în 

stil tandoori 

Carne de miel 

gătit lent 

Bulgur 

Ceapă marinată 

Roșii la grătar 

Piper la grătar 

Tortilla 

200/ 80 g 

 

21. 
Șnițel de pui/ 

vită 

Piept de pui/ 

fileu de vită 

Panko 

Ou proaspăt 

Făină 

Unt de ierburi 

Verdeață 

130 g 
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preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

22. 
Clasic 

Burger  

Сarne de vită 

Chiflă 

Roșii 

Castraveți 

marinați 

Salată verde 

Cartofi pai 

500 g 

 

23. 

BBQ 

Jack Daniel’s 

Burger 

Сarne de vită 

Chiflă 

Sos BBQ 

Ceapă pane 

Roșii 

Castraveți 

marinați 

Salată verde 

Cartofi pai 

500 g 

 

24. 

Smokey 

New York 

Burger 

Сarne de vită 

Șuncă afumată 

Chiflă 

Ceapă 

caramelizată 

Roșii 

Castraveți 

marinați 

Salată verde 

Cartofi pai 

500 g 

 

25. 

Crispy 

Chicken 

Burger 

Pui crocant 

Chiflă 

Avocado 

Ceapă pane 

Roșii 

Castraveți 

marinați 

Salată verde 

Salată coleslaw 

Cartofi pai 

500 g 
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preparatului 
Materia primă 

Masa 
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Aspect (imagine) 

26. Mini Burgers 

Сarne de vită 

Chiflă 

Roșii 

Castraveți 

marinați 

Salată verde 

Cartofi felii 

500 g 

 

27. Wrap de pui 

Ceapă sotată 

Ardei gras 

Julien de pui 

Brânză topită 

Tortilla 

Smântână 

Guacamole 

Sos rancheros 

Cartofi copți 

Legume sotate 

200/ 400 g 

 

28. Wrap de vită 

Ceapă sotată 

Ardei gras 

Julien de vită 

Brânză topită 

Tortilla 

Smântână 

Guacamole 

Sos rancheros 

Cartofi copți 

Legume sotate 

200/ 400 g 

 

29. 
Burritos 

de vită 

Carne de vită 

Ceapă sotată 

Usturoi 

Ardei gras 

Sos taco 

Brânză topită 

Tortilla 

Smântână 

Guacamole 

Sos rancheros 

Orez mexican 

200/ 400 g 
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30. 

Panini 

cu mozzarella 

și roșii 

Sandwich 

Roșii 

Mozzarella 

proaspătă 

Frunze de rucola 

Pesto 

Cartofi pai 

200/ 80g 

 

31. 

Panini 

cu pui 

și pesto 

Sandwich 

Pui gril 

Roșii 

Castravete 

murat 

Pesto 

Cartofi pai 

200/ 80g 

 

32. 
Sandwich cu 

vită gril 

Medalioane de 

vită la gril 

Roșii 

Frunze de salată 

Castraveți 

Baghetă de 

sandwich stil 

Catalan 

Cartofi pai 

300/ 80g 

 

33. 
Sandwich 

Club 

Pâine toast 

File pui gril 

Șuncă de vită/ 

bacon 

Cașcaval 

Roșii 

Ou prăjit 

Salată verde 

400/ 100g 
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34. 
Fajitos 

cu pui 

Piept de pui 

Amestec de 

ardei gras 

Tortilla 

Smântână 

Sos salsa 

Sos guacamole 

200/ 400 g 

 

35. 
Fajitos 

cu vițel 

Mușchi de vită 

Amestec de  

ardei gras 

Tortilla 

Smântână 

Sos salsa 

Sos guacamole 

200/ 400 g 

 

36. 
Fajitos 

cu creveți 

Creveți 

Amestec de  

ardei gras 

Tortilla 

Smântână 

Sos salsa 

Sos guacamole 

200/ 400 g 

 

37. 
Tofu prajit 

cu legume 

Dovlecei 

Ceapa 

Ardei gras 

(Vegan, 

gluten-free) 

300 g 

 TE
ZA

.M
D



 

 

 

39 Data 

 

UTM 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

38. 
Lo mein 

noodles 

Fidea cu ouă 

și legume 
350 g 

 

39. 

Orez cu vita 

în stil 

chinezesc 

Orez la aburi 

Filet de vită 

Ou proaspăt 

Varză 

Morcov 

Dovlecei 

Usturoi 

Edamame 

Susan alb/ negru 

Sos de stridii 

Sos de soia 

Ulei de susan 

250 g 

 

40. 
Pui în sos 

dulce-acru 

Piept de pui 

prăjit 

Dovlecei 

Ceapă 

Usturoi 

Ardei grași 

Edamame 

Susan alb/ negru 

Sos dulce-acru 

Orez cu aburi 

350 g 

 

41. 
Kung poa cu 

carne de rață 

Rață picantă 

Arahide 

Legume 

Sos Kung Pao 

300 g 
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42. 

Caserolă 

cu fructe de 

mare la gril 

Creveți 

Biban de mare 

Calmari 

Caracatiță 

Midii 

Somon 

Sos de tomate 

Busuioc 

400 g 

 

43. 
Creveți 

jombo la gril 

Creveți jombo 

Anghinare 

Salată de rucolă 

Lămâie 

180/ 160 g 

 

44. 

Fileu 

de biban 

de mare 

la gril 

Fileu de biban 

Sparanghel 

Anghinare 

Cartofi 

condimentați 

Salată sezonieră 

Lămâie 

180/ 100 g 

 

45. 

Fileu 

de somon 

la gril 

Fileu de somon 

Legume la 

grătar 

Frunze de rucola 

Lămâie 

350 g 

 
 

Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău nu are nicidecum 

insuficiență ce ține de preparate de bază, ceea ce este foarte bine. În meniu sînt prezentate 45 feluri 
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de preparate de bază, de unde consumatorul își alege după preferințele sale ce preparate vor fi 

pregătite pentru evenimentul său. La capitolul dat, meniul se extinde în mai multe direcții, nu doar 

în bucătăria americană, dar și bucătăria italiană, turcească, chineză, japoneză, ba chear și preparate 

dietetice, funcționale și nonglutenice. 

Preparatele de cofetărie-patiserie se prezintă într-un număr foarte mic ca varietate în 

meniu, dar consumatorul are posibilitatea de a comanda diferite preparate de patiserie sau cofetărie 

direct la restaurant. Mai jos se va prezenta un tabel cu preparatele de patiserie, cofetărie din cadrul 

restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău. 

Tabelul 3.4. Preparate de bază din meniul oferit de către restaurant 

Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 

(gramajul) 
Aspect (imagine) 

1. 

New York 

Cheesecake 

cu fructe de 

pădure 

Cheesecake cu 

cremă de brânză 

Philadelphia 

Fructe de pădure 

240 g 

 

2. 

Volcano 

Chocolate 

Cake 

Tort cu 

ciocolată caldă 

neagră/ albă 

Plombir de 

vanilie 

180 g 

 

3. Tiramisu 

Mascarpone 

Cafea espresso 

Amaretto 

Piscoturi 

Cacao pudră 

210 g 

 TE
ZA

.M
D



 

 

 

42 Data 

 

UTM 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

Nr. 
Denumirea 

preparatului 
Materia primă 

Masa 
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4. 

Clasic 

American Pie 

(desert cald) 

Prăjitură cu 

mere  

și scorțișoară 

Plombir de 

vanilie 

260 g 

 

5. 

Prăjitură cu 

fructe exotice 

(desert cald) 

Prăjitură cu 

portocale și alte 

citrice 

250 g 

 
 

Ceea ce ține de preparate de patiserie-cofetărie, restaurantul „New York Restaurant 

Courtyard by Marriott” Chișinău are o gamă mai restrânsă de preparate, dar oricum ei sunt mereu 

la dispoziția consumatorilor săi de a le satisface toate preferințele, de aceea este posibilitatea de a 

face comandă și de alte produse de patiserie. În meniu sunt prezentate 5 feluri de preparate de 

patiserie, cofetărie, iar asta este suficient pentru a avea un meniu divers.  

În final, se observă că restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

nu duce lipsă de preparate culinare în meniu, iar pe lângă asta mereu se străduie să adauge preparate 

noi, moderne și desigur să le ofere o imagine mai deosebită cu ajutorul ideilor actuale de decor. 

Desigur, că pe lângă toate aceste preparate prezentate mai sus, îrestaurantul deservește și preparate 

de desert cum ar fi înghețată și milkshake-uri, dar acest lucru deja este un serviciu suplimentar 

care se extinde mai mult pe sezon de vară. 

 

3.5. Primirea comenzii 

În cadrul restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, chelnerul 

stabilește împreună cu consumatorul bucatele care urmează de a fi servite pentru a fi posibilitatea 

de a face comanda în secțiile de producere, primirea comenzii nu se face decît atunci după ce i s-
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a oferit consumatorului toate informațiile privind preparatele culinare și costul acestora, gramajul 

sau porție. 

În caz că consumatorul dorește să petreacă un eveniment sau o petrecere tematică, șeful de 

sală prezintă preparatele existente consumatorului și stabilesc meniul. După stabilirea și 

concretizarea a tuturor serviciilor se incheie un contract și se achită un avans. Stabilirea exactă a 

numărului de invitați se face în prealabil cu două săptămîni înainte de data evenimentului în caz 

că sunt mai mult de 30 de invitați. Se stabilește numărul exact de consumatori, numărul de bucate 

și felurile de mâncăruri, respectiv, se stabilește și numărul de porții necesare de preparate. 

 

3.6. Transmiterea comenzii la secții 

Scopul principal a unei întreprinderi este de a obține un venit bun în urma producerii 

preparatelor culinare și în urma organizării evenimentului. Obținerea și producerea preparatelor 

este un rezultat al desfășurării procesului industrial. Pentru a obține preparate culinare este nevoie 

de materiile prime necesare și secțiile dotate cu tot necesarul de utilaje. Prin prelucrarea materiei 

prime rezultă un produs finit care este destinat consumului. 

După înțelegerea cu consumatorul și după concretizarea a tuturor detaliilor, comanda de 

preparate se transmite în secțiile de producere. Comanda se transmite în felul următor: se 

întocmește o listă a preparatelor culinare, în listă se indică denumirea preparatelor culinare, numărul 

de persoane, preferințe speciale. 

La întreprinderea de alimentație publică „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău sînt prezente toate secțiile de producere necesare pentru o întreprindere: secția rece, secția 

caldă, secția patiserie-cofetărie, secția legume, secția carne-pește. Acest lucru demonstrează ca 

această întreprindere poate efectua toate procesele tehnologice care sunt necesare pentru a 

îndeplini operațiile de producere. Dacă este vorba despre un eveniment într-un număr mare de 

persoane, toate preparatele pregătite se depozitează în camera frigorifică. 

 

3.7. Sisteme privind tehnica servirii preparatelor și a băuturilor 

Într-o unitate de alimentație publică, are o importanță mare manipularea veselei de servire, 

deoarece de asta depinde foarte mult daca preparatele culinare și băuturile să fie servite și plăcerea 

care o va primi consumatorul atunci cînd va servi produsul. Luînd în vedere tipul și numărul 

personalului de servire și a întreprinderii, la întreprinderea de alimentație publică „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău este doar un sistem de servire și anume servirea de 

către chelner. 
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Figura 3.3. Aranjarea mise-en-place-ului în cadrul restaurantului 

„New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

 

Chelnerul pregătește mise-en-place-ul în următorul mod: 

1. Se pregătește necesarul de obiecte de menaj; 

2. Se verifică starea veselei și paharelor (să nu fie cu cioburi sau sa nu fie stricat); 

3. Se verifică curățenia veselei și luciul paharelor; 

4. Aranjarea are loc într-un mod identic; 

5. Aranjarea veselei are loc strict după tipul și numărul de preparate și băuturi din meniu. 

 

3.8. Debarasarea meselor 

[11] Debarasarea meselor este o operație efectuată de către ospătar unde resturile de 

mâncare sau obiectele de menaj sunt strânse sau schimbate și transportate la oficiul de menaj din 

întreprindere, această operație se efectuează ori de cîte ori este nevoie, la schimbarea preparatului 

culinar de alt tip, la finalul evenimentului sau la inchiderea unității. Aceste operații sunt efectuate 

în cazurile:  

- Când consumatorul refuză să servească un anumit tip de băutură, paharul fiind deja plasat 

în cadrul mise-en-place-ului, el trebuie imediat de luat din fața consumatorului; 

- Când consumatorii au finisat consumul preparatelor sau a băuturilor este obligatoriu să se 

întrebe de către ospătar daca mai servesc, folosind o formulă amabilă. 

Ospătarul poate să debaraseze masa atunci cînd consumatorii s-au ridicat de la masă și 

anume pentru a părăsi sala de consum sau la finisarea programului de lucru a restaurantului. 

Strângerea obiectelor de menaj se face cu multă atenție pentru a nu incomoda 

consumatorul, a nu-l murdări întîmplător, la fel trebuie ca ospătarul să ceară respectuos 

permisiunea de a debarasa vesela care nu mai este necesară. Se cere permisiunea de la consumator 
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de a debarasa masa doar în cazul cînd aceștia nu poartă o discuție. Debarasarea meselor trebuie să 

se petreacă într-un timp cât mai scurt ca să nu incomodeze consumatorii. 

Debarasarea farfuriilor se efectuează pe partea dreaptă a consumatorului, prinzându-se cu 

mâna dreaptă marginea farfuriei, apoi se așează pe mâna stîngă care este acoperită cu ancărul 

desfăcut. În funcție de numărul veselei, de felul mâncării și de resturile acesteia sunt 3 metode de 

debarasare a farfuriilor: 

1. Cu o singură farfurie – când de pe masă se ridică o singură farfurie; 

2. Cu două farfurii – când se ridică două sau mai multe farfurii, iar tacâmurile și resturile sînt 

în număr și cantități mici; 

3. Cu trei farfurii – când de la masă se ridică două sau mai multe farfurii, iar tacâmurile și 

resturile de preparate sunt în cantități mai mari. 

Debarasarea mesei de farfuriile pentru produsele de panificație, de salatiere, boluri mici 

pentru sare se efectuează pe partea stîngă a consumatorului, folosind tava ajutătoare, amplasată pe 

mâna stingă, acoperită cu ancărul desfăcut. 

Debarasarea tacâmurilor – această operație se efectuează de regulă o data cu farfuriile. 

Mânerul furculițelor de așează între degetul mare și marginea farfuriei, astfel asigurînd transportul 

mai sigur a acestora spre oficiul de menaj. Lamele cuțitelor se așează sub mânerele furculițelor. 

Debarasarea paharelor – se face cu ajutorul tavei ajutătoare. Paharele sunt apucate cu mâna 

dreaptă de bază sau de picior, această operație se efectuează pe partea dreaptă. 

Debarasarea celorlalte obiecte de servire se face pe măsură ce acestea nu mai sunt necesare 

consumării preparatelor sau a băuturilor. Cu ajutorul mîinii drepte se ridică obiectul și se așează 

pe tava ajutătoare, evitându-se întinderea mâinii prin fața consumatorului. 

Debarasarea resturilor de mâncare se efectuează o dată cu debarasarea farfuriilor, cu 

ajutorul unui clește. Fărimiturile rămase de la produsele de panificație se înlătură cu ajutorul unei 

perii sau lavete, iar în cazul cînd fața de masă este pătată într-un loc se folosește un napron pentru 

a acoperi această pată. La restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

debarasarea meselor se face conform regulilor de mai sus, chelnerii își fac datoria și se străduie să 

respecte 4 reguli de bază: 

1. Operațiile sunt efectuate cu multă atenție și calm; 

2. Orice operație efectuată trebuie să nu incomodeze consumatorii; 

3. Pentru evitarea unui incident nedorit, numărul veselei debarasate de pe masă nu trebuie să 

depășească posibilitatea chelnerului care efectuează operația; 

4. Debarasarea să fie efectuată într-un timp cât mai scurt. 
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Din cauza situației pandemice, după plecarea consumatorului din restraurant masa trebuie 

dezinfectată complet de către chelner. 

 

Figura 3.4. Dezinfectarea meselor la „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 
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4. ANALIZA ȘI OPTIMIZAREA STRUCTURII PRODUCTIV 

COMERCIALE 

4.1. Cerinţele faţă de structura productiv-comercială 

4.1.1. Fluxuri tehnologice 

O unitate de alimentație publică se caracterizează prin combinarea a două activități diferite: 

activitatea de producere a preparatelor culinare cu activitatea de comercializarea acestor preparate 

culinare în sala de consum. O întreprindere de alimentație publică este un local, unde se servesc 

preparate culinare, produse de cofetărie, patiserie și băuturi. O întreprindere bine dezvoltată trebuie 

să aibă prezente în cadrul ei cîteva spații, și anume: 

 Spații pentru consumatori: 

- Avansala; 

- Garderoba; 

- Grupul sanitar; 

- Sala de consum; 

 Secțiile de producere: 

- Secția bucate reci; 

- Secția bucate calde; 

- Secția cofetărie-patiserie 

 Depozitarea: 

- Spații de depozitare a produselor; 

- Spații de depozitare a obiectelor de menaj suplimentare; 

- Spațiu pentru spalarea veselei; 

 Spații pentru personalul întreprinderii: 

- Garderobă; 

- Grup sanitar; 

- Duș. 

În cadrul restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, sunt 

prezente toate aceste spații necesare proceselor de producere și de comercializare a preparatelor 

culinare. Spălătoria pentru veselă este amplasată imediat lângă secția bucate calde. Depozitul 

pentru legume și fructe are intrare de la rampă și din bucătărie pentru ușurarea depozitării și, 

respectiv, pentru ușurarea utilizării. 

Amplasarea tuturor secțiilor de producere trebuie să corespundă tuturor normelor de 

sanitărie și igienă, pentru o bună funcționare a unității. Pentru evitarea contaminării încrucișate în 
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timpul proceselor tehnologice este important asigurarea separării fluxurilor de producție, de 

personal și de deșeuri. În conformitate cu cerințele sanitaro-igienice organizarea secțiilor de 

producere trebuie să asigure continuitatea etapelor proceselor tehnologice, și asigurarea 

parcurgerii celui mai scurt traseu a materiei prime până la secția destinată preparării. De asemenea, 

trebuie de evitat intersecția fluxurilor de materii prime, semifabricate și produse finite sau a veselei 

murdare cu cea curată. Un principiu de aranjare a spațiilor de producere este separarea a trei fluxuri 

tehnologice, și anume: 

1. Procesul tehnologic de pregătire a preparatelor culinare; 

2. Fluxul de personal; 

3. Fluxul de consumatori. 

Această intersecție trebuie de evitat în orice caz, de aceea personalul trebuie să evite 

deplasarea prin alte secții cu alte motive decît cele necesare. 

 

4.1.2. Caracteristica grupei funcţionale de depozitare 

[12] Este foarte important ca materiile prime utilizate în producerea de preparate culinare 

să fie depozitate astfel încât să se evite alterarea sau contaminarea acestora. Depozitele de materii 

prime sunt amplasate în cadrul fluxului tehnologic pentru a se asigura o legătură funcțională cu 

celelalte secții de producere. Aceste spații trebuie să fie asigurate cu condiții optime de temperatură 

și umiditate a aerului și de igienă, de asemenea o ventilare calitativă și o iluminare suficientă. Se 

va ține cont în mare parte de păstrarea produselor pe bază de ouă, brânzeturi, produselor lactate 

(smântână, iaurt, brânză proaspătă), carne, fructe proaspete etc. Fiecare tip de materie primă sau 

oricare alt produs trebuie etichetate, iar eticheta să conțină (denumirea produsului, numărul de lot, 

data de recepție și termenul de valabilitate). Materiile prime, ce au mirosuri ce pot fi transmise 

altor produse trebuie să fie depozitate în spații diferite sau să se asigure separarea acestora cu 

ajutorul unor ambalaje care izolează (ambalaje cu capac sau folie alimentară). 

Depozite cu condiții normale de depozitare. Materiile prime pot fi păstrate în același loc 

de depozitare doar în cazul cînd acestea nu au condiții speciale de temperatură sau umiditate, 

delimitarea acestora făcându-se prin amplasarea lor pe diferite rafturi ale stilajelor. În funcție de 

tipul materiilor prime se recomandă temperaturi de maxim 20℃. Sacii de făină, zahăr etc. Necesită 

o umiditate relativă a aerului de 60-70%, iar stivele pe care se depozitează sunt diferite în funcție 

de anotimpurile anului (pe timp de vară-6 rânduri, pe timpul rece-10 rânduri). 

În întreprinderea analizată este un depozit aparte pentru materia primă folosită la pregătirea 

produselor de panificație, acolo respectându-se regulile de depozitare și anume: sacii cu făină sunt 
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depozitați pe palete de lemn și desigur, umiditatea relativă a aerului este mereu monitorizată să nu 

depășească 60-70%. La fel se referă și la zahăr, prafurile de copt și soda alimentară, ele se țin pe 

un stilaj, în acest depozit. 

Depozite frigorifice și frigidere. Camerele frigorifice și frigiderele au un rol foarte 

important într-o unitate de alimentație publică și anume în secțiile de producere. De aceea, 

amplasarea camerelor frigorifice sau a frigiderelor se va face pe flux, astfel asigurând legătura lor 

cu celelalte secții de producere. În camerele frigorifice, de obicei se depozitează produse în 

cantități mai mari. În coridorul întreprinderii analizate, este amplasat un congelator unde se 

depozitează carnea și peștele. La necesitate, se decongelează și se prelucrează primar, apoi termic. 

Temperaturile de depozitare pentru semipreparate (sosuri, aspic, dressing-uri etc.) sunt de 4-8℃ 

pentru produsele în stare refrigerată, iar pentru cele în stare congelată se va respecta temperatura 

de -18℃. 

 

Figura 4.1. Amplasarea camerelor frigorifice pentru materia primă la întreprinderea analizată 

 

4.1.3. Caracteristica grupei funcţionale de producere, organizarea sectoarelor şi locurilor 

de muncă 

Pentru o bună funcționalitate a personalului, întreprinderea trebuie să asigure comoditate și 

comfort personalului. De aceea, organizarea lucrului în secții trebuie să corespundă normelor de 

producție. Locurile de muncă pentru fiecare persoană trebuie să fie suficient, pentru a nu incomoda 

și încurca procesul de lucru. În fiecare secție trebuie să fie prezente câteva sectoare de lucru, iar 

locurile de muncă să fie curate și dotate cu tot necesarul de utilaje.  

Locul de muncă se organizează după anumite criterii, și anume: 

- Utilajul trebuie să fie aranjat în așa fel ca să situații accidentare la locul de muncă. 

- Cuțitele și alte unelte de lucru să fie poziționate pe un stativ atîrnat de pereți. 

- Materia primă să fie adusă doar în cazul cînd este necesar de a o prelucra primar și termic. 
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Este foarte important ca locul de muncă să fie dotat cu tot necesarul de utilaje și unelte, 

astfel se reduce starea de oboseală a personalului. Locul de muncă, de fapt are o importanță majoră, 

deoarece aici se efectuează toate operațiile de producere, de aranjare, ornare și de finisare. 

 

4.1.4. Caracteristica grupei funcţionale de comerţ 

[13] În conformitate cu normele și regulilor de proiectare a unui restaurant, sălile de 

consum trebuie proiectate și construite în așa fel ca să respecte toate normele în vigoare. În sala de 

consum se va lua în vedere ca să fie calculat 2 m2/ persoană (aici este inclus locul la masă), conform 

normelor în vigoare. Orice restaurant de tip clasic, trebuie să aibă un vestibul, un vestiar și grupul 

sanitar pentru femei și bărbați. 

Sala de consum, este locul cel mai important pentru consumator, deoarece el aici își 

petrece tot timp și aici este deservit. Decorul, elementele de decor și stilul sălii de consum oferă 

consumatorului un comfort aparte. Din punct de vedere estetic sala de consum trebuie să fie mai 

întâi de toate comodă și atrăgătoare. Tot acest comfort îl constituie iluminarea, acustica, ventilarea, 

servirea mesei și decorul meselor. Din punct de vedere al design-ului trebuie să existe legătură 

între culori, pereți, podea, pod, lumini. 

Avansala este o încăpere unde oaspeții îi așteaptă pe alți oaspeți, discută sau se odihnesc. 

Stilul avansalei trebuie să coincidă în totalitate cu decorul sălii și stilul evenimentului. În avansală 

trebuie să fie aranjate în mod stilat câteva fotolii, mese (cu reviste sau elemente de decor 

caracteristice evenimentului). Mobilierul avansalei este destinat strict pentru ca oaspetele să se 

odihnească, de aceea mobilierul trebuie să fie cu cotieră, iar înălțimea mobilierului să fie mai mică 

decât cea din sala de consum, astfel oferind oaspeților ambianță și comoditate. Avansala, de fapt 

este primul loc unde consumatorul intră și de aici se și începe deservirea lor. În dependență de cum 

este decorată avansala și amabilitatea personalului de servire, se observă nivelul de servire a 

personalului și de calitatea serviciilor acestuia. 

Garderoba este delimitată de avansală printr-o tejghea. Serviciile de primire a hainelor 

exterioare se fac de către personalul de serviciu, care trebuie să fie prezent pe tot parcursul 

evenimentului. Hainele exterioare se primesc de către garderobier și oferă în schimb o placă mică 

cu un număr imprimat pe ea, astfel la ieșire consumatorul prezintă placa cu număr și respectiv i se 

va întoarce îmbrăcămintea. Între cuierele din garderobă trebuie să se respecte distanța de 0,70 cm, 

iar hainele se atîrnă la o înălțime de 1,5 m de la podea. 

Loc pentru fumători de asemenea se consideră un grup funcțional de comerț, deoarece 

într-un oarecare mod oferă comoditate pentru consumatori. Pentru a oferi această comoditate 
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consumatorilor trebuie să fie utilizată o sistemă de ventilare separată pentru a înlătura fumul iar 

mobilierul amlasat înăuntru trebuie să fie rezistent la temperaturi înalte. Restaurantul „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău nu are o încăpere separată pentru fumători în cadrul 

restaurantului, dar are desigur un loc afară pentru persoanele care fumează. 

 

4.1.5. Caracteristica grupei funcţionale pentru personal şi administraţie 

Personalul și administrația fac parte din două grupuri administrative diferite, și anume 

personalul îl reprezintă chelnerii și bucătarii. 

Iar, din administrație fac parte: directorul, administratorul sau șeful de sală, contabilul și 

tehnologul. 

Calificarea personalului și organizarea evenimentelor de către șeful de sală reprezintă cel 

mai important lucru în succesul restaurantului. Cunoașterea noilor tendințe și a metodelor moderne 

face ca cererea consumatorilor să fie mai mare, astfel crește venitul întreprinderii. 

 

4.2. Analiza structurii productiv-comerciale 

[14] În activitatea unei întreprinderi de alimentație publică sînt cîteva criterii de bază după 

care se organizează procesul de lucru: dimensiunile încăperilor din întreprindere, distribuirea și 

organizarea suprafețelor de producție. Amenajarea din punct de vedere tehnologic a unui restaurant 

trebuie să asigure condiții bune pentru a se desfășura o activitate normală și desigur eficientă. 

[15] La dimensionarea suprafețelor de producție și anexe se va ține cont de: 

 Profilul unității; 

 Tehnologia de preparare a bucatelor; 

 Concepția funcțională; 

 Programul de funcționare; 

 Amplasarea secțiilor de producere; 

 Instalațiile, utilajele și mobilierul corespunzător tehnologiei de preparare a bucatelor. 

Toate procesele de producere a preparatelor culinare au loc în secțiile: bucate calde, bucate 

reci, legume, cofetărie-patiserie, carne-pește, depozit, spălătoria veselei. Fiecare secție îsi are 

destinația sa și în fiecare secție se petrec diferite procese tehnologice. 

Secția bucate calde. Restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

la moment este dotat cu o serie de utilaje noi, secția Bucate Calde fiind amenajată cu utilaje 

corespunzătoare pentru prepararea preparatelor culinare și a semifabricatelor. În cadrul 
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restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău este o secție de bucate 

calde. 

Secția bucate reci. Din cauza că majoritatea preparatelor reci nu sunt supuse tratării 

termice, este strict necesar de a respecta regulile sanitaro-igienice privind organizarea procesului 

tehnologic de preparate reci. Secția Bucate reci din cadrul restaurantului este dotată cu următoarele 

utilaje: 

- Mese de producție; 

- Cuve de spălat; 

- Cuțite de diferite forme și dimensiuni; 

- Palete din lemn; 

- Frigider; 

- Stilaje; 

Secția Cofetărie-Patiserie. Această secție este amplasată în cadrul secției bucate calde 

având utilajele destinate acestei secții de producere a preparatelor de patiserie. 

Într-o întreprindere de alimentație publică trebuie să existe 5 încăperi obligatorii pentru ca 

întreprinderea să poată produce și comercializa preparate: 

- Încăperile de consum; 

- Încăperi de depozitare; 

- Încăperi de producere; 

- Încăperi administrative; 

- Încăperi tehnice. 

Planul general al restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

este prezentat în Anexa 3. 

Tabelul 4.1. Analiza încăperilor prezente în „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Destinația secției Suprafața încăperii, m2 Suprafața după SNIP, m2 Abaterea, % 

Sala de consum 1 318,5 324 -1,69 (corespunde) 

Sala de  consum 2 311,6 225 +38,4 (corespunde) 

Secția legume 11,1 20 -44,5 

Secția carne-pește 11,1 23 -51,7 

Spălătorie veselă 12,7 16 -20,6 (corespunde) 

Secția bucate reci 12 30 -60,0 

Secția bucate calde 86,3 118 -26,8 (corespunde) 

Depozit legume 9,2 8 +15,0 (corespunde) 

Depozit carne-pește 12,7 16 -20,6 (corespunde) 

Depozit semipreparate 5,1 6 -15,0 (corespunde) 

Grup sanitar personal 2,4 4 -40,0 

Birou administrativ 31,7 25 +26,8 (corespunde) 

Depozit albituri 11,3 16 -29,3 (corespunde) 
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În urma analizei componenței și suprafețelor, reieșind din planul general a întreprinderii de 

alimentație publică, restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, și 

comparând cu datele din SNIP am observat câteva abateri care după părerea mea nu sunt atât de 

semnificative, deoarece nu sunt atât de mari, chiar unele din ele coincid 100 % cu normele din 

SNIP. Faptul că cerințele de construcție referitor unităților de alimentație publică presupune o 

suprafață mai mare, aceasta nu creează obstacole în producere. 

 

4.3. Propuneri privind perfecţionarea structurii productiv-comerciale 

Un proces de producere bine organizat este binevenit la toate întreprinderile, deoarece 

reprezintă nivelul de profesionalism al personalului și al conducătorilor specializați. La 

restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău sunt implimentate utilaje 

moderne, multifuncționale, cu o activitate de producere înaltă și sunt organizate locurile de 

producere și de comercializare în conformitate cu normele tehnologice și igieno-sanitare, aceștia 

fiind factorii esențiali de a produce și de a comercializa cu succes. În tabelul de mai jos, voi analiza 

și perfecționa condițiile de muncă din întreprinderea analizată. 

Tabelul 4.1. Analiza și optimizarea condițiilor de muncă din întreprindere 

Denumirea Neajunsuri Optimizare 

Pavimentul 

 

- În apropierea utilajel termice lipsesc 

covorașele de cauciuc; 

- Alocuri este posibilă acumularea apei 

din cauza unei suprafețe neuniforme; 

- Nu mereu se respectă condițiile de 

igienizare și de dezinfectare conform 

normelor igienico-sanitare; 

- Pe unele placi de ceramică sunt 

prezente crăpături 

- Amplasarea covorului de cauciuc, 

pentru a evita careva accidente de 

muncă; 

- Uniformizarea pavimentului; 

- Respectarea normelor de sanitarie cu 

strictețe sau chiar de instalat o mașină 

de dezinfectat podeaua; 

- Înlocuirea placilor de ceramică 

crăpate cu altele noi 

Pereții 

- Există mucegai în încăpere; 

- Plăcile de gresie sunt plasate pînă la 

tavan, iar din cauza asta curățirea nu 

se efectuează conform normelor de 

sanitărie 

- Locurile mucegăite vor fi văruite cu 

substanțe antimicotice și antiseptice; 

- Pereții să fie acoperiți cu materiale 

ușor de curățat și de dezinfectat, iar 

unghiurile dintre pereți și tavan vor fi 

văruiți pentru a ușura curățirea 

Tavanele 
- Din cauza unor crăpături apar 

scurgeri de lichid 

- Înlocuirea tavanelor cu altele noi din 

material de o calitate superioară 

Ușile 

- Ușile sunt mecanice și nu sunt 

protejate contra insectelor sau 

rozătoarelor 

- Izolarea fonică, instalarea 

mecanismelor de protecție împotriva 

dăunătorilor 

Ventilarea 

- Au o putere slabă și astfel nu își 

îndeplinesc bine funcția; 

- Lipsesc sistemele de ventilare, ca 

rezultat apare mucegaiul 

- Curățirea sistemului de ventilare 

sistematic; 

- Este necesară instalarea sistemelor de 

ventilare; 

- Instalarea condiționerelor 

Apa și canalizarea - Apa nu este filtrată - Instalarea unui filtru de apă 
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[16] Conform normelor de proiectare, temperatura optimă admisibilă în secția rece este de 

20-22℃ , iar în secția caldă este de 23-25℃. Umiditatea relativă a aerului în ambele secții este de 

60-70%. Cu părere de rău, în întreprinderea analizată nu se acordă în totalitate importanță 

sistemului de ventilare, și anume pe timp de vară se folosește ventilarea naturală (de afară) și 

anume se deschid toate ferestrele pentru aeresire, astfel sporind gradul de contaminare a produselor 

și influențează negativ asupra sănătății personalului, din cauza că se formează curenți de aer 

personalul poate avea probleme de sănătate. Sistemul de ventilare trebuie să corespundă cerințelor 

de igienă și de securitate, pentru prevenirea acumulării căldurii, a prafului și a condensării aburilor, 

de asemenea și pentru a elimina aerulul contaminat. Este strict interzis ca direcția aerului în 

interiorul secțiilor să fie din zona cea murdară în zona cea curată. După cum am menționat și în 

tabelul de mai sus, ar fi bine de instalat ecrane sau alte inchideri de protecție confecționate din 

materiale care nu sunt corozive, iar aceste ecrane să fie ușor de scos pentru a facilita curățirea lor. 
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5. ANALIZA ȘI OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI DE PRODUCERE 

5.1. Caracteristica grupei funcţionale de depozitare 

Depozitele reprezintă o verigă importantă a serviciilor auxiliare. Cea mai mare parte a 

încărcăturilor, transportate, trece prin depozite, care ocupă o parte considerabilă a încăperilor. 

Principalele funcții ale depozitelor sunt: menținerea rezervelor de materii prime, de materiale; 

primirea mărfurilor de la furnizori; păstrarea materiilor prime conform regimului optim; 

completarea, selectarea, eliberarea mărfurilor. 

Din componența grupului de încăperi pentru depozitare la restaurantul „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău fac parte:  

 Depozit pentru produse uscate (de băcănie), legume, băuturi alcoolice, obiecte de inventar, 

încăpere de spălare și depozitare a ambalajelor; 

 Cameră frigorifică pentru: carne și pește, produse lactate,  grăsimi, fructe, verdețuri; 

 Cameră frigorifică pentru deșeuri, care este o încăpere separată, ce are legătură facilă cu 

spălătoria și ieșire izolată în stradă pentru evacuarea deșeurilor. 

 

Figura 5.1. Depozitul nr. 1. Legume și semifabricate 

 

 

Figura 5.2. Depozitul nr. 2. Carne și Pește 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

56 Data 

 

UTM 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

 

Figura 5.3. Depozitul nr. 3. Semifabricate și altele 

 

5.2. Caracteristica grupei funcţionale de producere 

5.2.1. Caracteristica Secţiei Legume. Semipreparate 

În întreprinderea analizată restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău există Secția Legume. Semipreparate care este amplasată lângă depozitul nr. 1. Legume 

și semifabricate și este dotată cu suficient utilaj pentru a oferi o bună funcționalitate întreprinderii 

și pentru a ușura munca personalului. Utilajele din cadrul acestei secții sunt confecționate din 

material din oțel inoxidabil. 

 

Figura 5.4. Bucătăria din restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

 

În tabelul de mai jos este prezentat utilajul din secția Legume. Semipreparate din cadrul 

restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău. 
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Tabelul 5.2. Dotarea Secţiei Legume. Semifabricate cu utilaje 

Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unităţi 

Aspect (imagine) 

1. 

Cameră 

frigorifică 

de 

refrigerare 

ColdLine 1 

 

2. 

Masă de 

producere 

cu poliță 

С-12 2 

 

3. 
Cuvă de 

spălat 
ВМ-1Б 1 
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Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unităţi 

Aspect (imagine) 

4. 
Mașină de 

tăiat legume 
CL 30 1 

 

5. Slicer FS-75 1 

 
 

Lavoarul care este instalat în cadrul Secției Legume. Semipreparate a întreprinderii 

analizate provoacă incomodități la utilizarea acestuia, de aceea aș propune instalarea altui robinet 

fiabil, care va fi încorporat în lavoar, astfel ușurînd munca personalului în timpul procesului de 

lucru. De asemenea aș propune amplasarea unui stelaj cu rotile pentru comoditatea transportării 

materiei prime necesare. 

În tabelul de mai jos este prezentat utilajul necesar dotării Secției Legume. Semipreparate. 
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Tabelul 5.4. Perfecționarea dotării cu utilajul necesar pentru Secția Legume. Semipreparate 

Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Dimensiunile 

de gabarit 
Aspect (imagine) 

1. 

Lavoar cu 

robinet 

fiabil 

AISI 304 850×1200×600 

 

2. 

Stelaj pentru 

legume și 

fructe cu 

rotile 

Orest SD-4 1000×330×1600 

 
 

În Secția Legume. Semipreparate este importantă prezența tuturor utilajelor necesare, 

deoarece aici se petrec toate operațiile pregătitoare de prelucrare a legumelor. 
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5.2.2. Caracteristica Secţiei Carne-Peşte. Semipreparate 

Secția Carne-Pește este o secție din cadrul întreprinderii analizate restaurantul „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, care este una la număr și este amplasată lângă 

depozitul nr. 2 Carne și Pește din întreprindere. În Secția Carne-Pește se observă că este dotat cu 

suficient utilaj pentru ca să fie posibilă efectuarea tututor operațiilor de pregătire a produselor din 

carne și pește. În tabelul de mai jos este prezentat utilajul din Secția Carne-Pește din cadrul 

restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău. 

Tabelul 5.5. Dotarea Secţiei Carne-Pește cu utilaje 

Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unităţi 

Aspect (imagine) 

1. 

Cameră 

frigorifică 

congelare 

ColdLine 1 

 

2. 
Mașină de 

tocat carne 

Vitek 

VT-3631 
1 
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Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unităţi 

Aspect (imagine) 

3. 
Cuptor 

Electric 

Rational 

Combi 

Master 

Plus 

2 

 

4. 
Plită cu 8 

ochiuri 

TECNO 

INOX 

PC70G7A 

Gaz 

1 

 

5. 
Gril electric 

Tecnoinox 
GR70 G7 1 
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Secția Carne-Pește este dotată cu tot utilajul necesar pentru o bună funcționalitate a 

acesteia, de aceea consider că este suficient dotat pentru ca personalul să-și poată îndeplini funcția 

care o are. 

 

5.2.3. Caracteristica Secţiei Bucate Reci 

Secția Bucate Reci în întreprinderea analizată, restaurantul „New York Restaurant 

Courtyard by Marriott” Chișinău, are destinația de a prelucra materia primă care nu necesită 

prelucrare termică. În această secție are loc prepararea, porționarea și ornarea preparatelor culinare. 

În Secția Bucate Reci, produsele nefiind tratate termic, este obligatoriu să se respecte cu strictețe 

normele sanitaro-igienice, astfel evitînd contaminarea lor. 

Tabelul 5.6. Dotarea Secției Bucate Reci cu utilaje 

Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de unități 
Aspect (imagine) 

1. 
Dulap 

frigoric 
ColdLine 1 

 

2. 

Masă de 

producere 

cu poliță 

С-12 1 
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Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de unități 
Aspect (imagine) 

3. 

Mașină de 

tăiat 

legume 

CL 30 1 

 

4. Slicer FS-75 1 

 

5. 
Cuvă de 

spălat 
ВМ-1Б 1 
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În urma analizei dotării cu utilaj a Secției Bucate Reci, consider că această secție este dotată 

suficient cu utilajul necesar. 

 

5.2.4. Caracteristica Secţiei Bucate Calde 

Secția Bucate Calde reprezintă secția de bază a unei întreprinderi, deoarece aici se petrec 

operațiile de prelucare termică, în rezultatul cărora se obțin preparatele de bază care sunt servite 

consumatorilor la temperatura de 60-65℃. În întreprinderea analizată, restaurantul „New York 

Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău, este prezentă o secție Bucate Calde, având amplasat 

diverse utilajele necesare secției. 

Tabelul 5.7. Dotarea Secției Bucate Calde cu utilaje 

Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unități 

Aspect (imagine) 

1. 
Cuptor 

electric 

Rational 

Combi 

Master 

Plus 

1 

 

2. 
Cuptor 

electric 

Sveba 

Dahlen 

S400 

1 
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Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unități 

Aspect (imagine) 

3. 
Plită cu 8 

ochiuri 

TECNO 

INOX 

PC70G7A 

Gaz 

1 

 

4. 
Gril 

electric 

TecnoInox 

GR70G7 
1 

 

5. Friteuză 
Tecnoinox 

FR8E7 
2 
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Nr. 

Denumirea 

utilajului 

tehnologic 

Marca 

utilajului 

tehnologic 

Numărul 

de 

unități 

Aspect (imagine) 

6. 

Mașină de 

frământat 

aluat 

Vitek 

VT1416W 
1 

 

7. 

Masă de 

producere 

cu poliță 

С-12 2 

 

8. 
Cuvă de 

spălat 
ВМ-1Б 1 

 
 

Secția Bucate Calde este dotată cu tot utilajul necesar pentru o bună funcționalitate a 

acesteia, de aceea consider că este suficient dotat pentru ca personalul să-și poată îndeplini funcția. 
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5.2.5. Caracteristica Secţiei Patiserie-Cofetărie 

În întreprinderea analizată, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău, secția Patiserie-Cofetărie reprezintă un mare avantaj, deoarece produsele de patiserie și 

cofetărie se produc direct în întreprindere, astfel întreprinderea nu este nevoită să apeleze la alți 

producători, acest fapt facilitând venitul întreprinderii. După cum am menționat mai sus, secția 

Patiserie-cofetărie face parte din secția Bucate Calde, în două zone separate, din cauza că în 

restaurant se produce foarte puține preparate de cofetărie și patiserie, însă liniile tehnologice nu se 

intersectează între ele, ceea ce demonstrează organizarea lucrului corect în secții. 

În zona patiserie-cofetărie sunt amenajate polițe cu păstrarea a unei părți de veselă și a altor 

necesități de producere pentru comoditatea utilizării acestora. 

 

Figura 5.5. Amenajarea veselei și a altor necesități de producere restaurantul 

„New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE
ZA

.M
D



 

 

 

68 Data 

 

UTM 000 ME 

 
Semnat. Nr. document Coala Mod 

Coala 

CONCLUZII 

În urma analizei întreprinderii, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău, am atins scopurile și obiectivele propuse privind organizarea producerii în unitatea de 

alimentație publică. În această lucrare s-a ținut cont de reglementările și normele în vigoare. 

Făcând analiza asupra restaurantului „New York” pot spune că această întreprindere are parte de 

o organizare bună, ceea ce este foarte important. Administrația restaurantului își dă străduința să 

împlinească în primul rând toate poftele consumatorului, pentru că de asta depinde foarte mult 

imaginea restaurantului și, respectiv, venitul acestei întreprinderi. 

Analizând suprafețele clădirii întreprinderii și comparând cu cerințele de construcție în 

vigoare a unităților de alimentație publică, am constat unele abateri, însă ținînd de categoria și tipul 

întreprinderii acestea pot fi parțial evitate, în mare parte, suprafețele încăperilor întreprinderii 

analizate corespunde normelor SNIP. 

În mare parte, ceea ce ține de dotarea cu utilaje a secțiilor de producere, pot afirma că 

secțiile sunt dotate suficient pentru realizarea unei munci efective, dar totuși ar fi bine-venite unele 

mici schimbări care le-am prezentat în conținutul tezei. 

Întreprinderea analizată, restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău, avînd o formă de organizare bine pusă la punct și anume, sunt mereu la dispoziția 

consumatorului pentru a îi satisface cerințele, personalul este mereu amabil și ospitalier, 

preparatele culinare pregătite sunt de o calitate înaltă și pregătite cu multă pasiune, toate aceste 

caracteristici atrag un număr tot mai mare de consumatori. Și totuși, întreprinderea nu se oprește 

doar la acestea, ea este în continuă dezvoltare chiar și pe plan de SSM (strategie de marketing), 

având o gamă variată de publicitate. 
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ANEXE 

Anexa 1. Analiza detailată a tuturor furnizorilor, materiilor prime și, respectiv, cantitatea 

acestora al restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” Chișinău 

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BEEF BONFILLET Kilogram 125,2

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BEEF ENTRECOTE CONTRAFILLED Kilogram 32,74

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BEEF LEG (BIG PIECE) Kilogram 12

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BEEF RACK Kilogram 36,82

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BEEF RACK/VEAL RACK Kilogram 83,53

1 PAPAGRILL SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BEEF RIBEYEY Kilogram 14,25

1 Produse de Familie SRL 1 Food 10 Meat 100 Beef BASTURMA Kilogram 10,9

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 101 Pork PORK RIBS Kilogram 17

1 Ali Polat Trading SRL 1 Food 10 Meat 102 Lamb LAMB Kilogram 6,5

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 102 Lamb LAMB CHOP Kilogram 6,5

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 102 Lamb LAMB RIBS NEW ZELAND Kilogram 15,6

1 47-th PARALLEL 1 Food 10 Meat 103 Poultry DUCK LEGS Kilogram 10

1 Alenar Prim SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN BREAST Kilogram 100

1 Alenar Prim SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN WINGS Kilogram 10

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN BREAST Kilogram 148,35

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN FRENCH Each 1

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN THIGHS/бедро Kilogram 12

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN WINGS Kilogram 35

1 Leogrand Hotel SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry DUCK BREAST Kilogram 2,34

1 Metro Cash Carry Moldova 2 SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN BREAST Kilogram 0,42

1 NIVALLI COMBIN. DE CARNE SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN Kilogram 14,65

1 NIVALLI COMBIN. DE CARNE SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN WINGS Kilogram 12,57

1 PRESTAPAC SRL 1 Food 10 Meat 103 Poultry CHICKEN Kilogram 40

2 DCR LUX 1 Food 11 Sea food 110 Fish fresh and frozenFISH SALMON FILLET FROZEN Kilogram 20,9

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 110 Fish fresh and frozenFISH DORADO Kilogram 22

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 110 Fish fresh and frozenFISH SALMON FILLET FROZEN Kilogram 38,8

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 110 Fish fresh and frozenFISH SEABASS/BIBAN 350-450 G Kilogram 64

2 47-th PARALLEL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food CALAMARY/SQUID Kilogram 2

2 47-th PARALLEL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food MUSSELS IN SHELLS Kilogram 20

2 47-th PARALLEL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food SHRIMPS BIG 8/12 Kilogram 10

2 47-th PARALLEL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food SHRIMPS MEDIUM 16/20 Kilogram 22

2 BLUE SHARK SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food CALAMARY/SQUID Kilogram 10

2 BLUE SHARK SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food MUSSELS Kilogram 5

2 DISMARKET SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food CALAMARY/SQUID Kilogram 2

2 DISMARKET SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food OCTOPUS Kilogram 2

2 DISMARKET SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food SHRIMPS MEDIUM 16/20 Kilogram 2

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food MUSSELS IN SHELLS Kilogram 5

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food OCTOPUS Kilogram 1

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 111 Sea food SHRIMPS MEDIUM 16/20 Kilogram 4

2 BLUE SHARK SRL 1 Food 11 Sea food 113 Fish smoked FISH MACKEREL SMOKED/SALTED Kilogram 15

2 Leogrand Hotel SRL 1 Food 11 Sea food 113 Fish smoked FISH MACKEREL SMOKED/SALTED Kilogram 1,75

2 PRESTAPAC SRL 1 Food 11 Sea food 113 Fish smoked FISH SALMON SMOKED/SALTED Kilogram 60,35

2 Arta Culinarului SRL SC 1 Food 11 Sea food 114 Fish canned FISH TUNA CAN Kilogram 10,46

2 Effea Services SRL ICS 1 Food 11 Sea food 114 Fish canned ANCHOVY CAN Kilogram 2,9

2 GOLDEN GATES IM SRL 1 Food 11 Sea food 114 Fish canned FISH TUNA CAN Kilogram 1,04
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Anexa 2. Meniul detalizat al restaurantul „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău 
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Anexa 3. Planul general al restaurantului „New York Restaurant Courtyard by Marriott” 

Chișinău 
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