
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Pagina 1 din 2 
Barem de evaluare şi de notare                      Varianta 3 
Probă scrisă la inginerie și management în alimentație publica și agroturism 

 
EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
18 iulie 2013 

 
Probă scrisă 

Inginerie și management în alimentație publica şi agroturism  
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I          (30 de puncte) 

 
a) Densitatea calorică mare a produselor de cofetărie – cu referire la volumul mic, travaliul 
masticator minim, absobţia intestinală rapidă, lipsa unor elemente nutritive.   (4p) 
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.  

 
b) Caracterizarea generală a prăjiturilor – cu referire la structura prăjiturilor, rolurile acestora, 
formele de prezentare, categorii de prăjituri.        (4p) 
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.  

 
c) Descrierea operaţiilor de asamblare din procesul tehnologic de obţinere a prăjiturilor cu blat – 
asamblarea cu descrierea trampării, umplerii şi presării;     (4p) 
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.  
 
Descrierea operaţiilor de finisare din procesul tehnologic de obţinere a prăjiturilor cu blat – 
finisarea cu descrierea acoperirii şi decorării;      (4p) 
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.  

 
d) Regulile de verificare a calităţii produselor de cofetărie – cu precizarea aspectelor legate de lot 
şi contraprobă precum şi prezentarea metodelor de analiză pentru determinarea masei, aspectului 
exterior şi interior, examinarea gustului, aromei şi determinarea părţilor componente; (8p)  
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 8 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 4 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.  
 
e) Transformări suferite de proteine, lipide şi glucide, la pregătirea foilor şi a cojilor indiene folosite 
la obţinerea păjiturilor;          (6p) 
Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 6 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.  
 
SUBIECTUL al II-lea         (30 de puncte) 
1. (15 p) 
Caracterizarea generală a mijoacelor de învățământ     2 p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
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Patru funcții specifice mijloacelor de învățământ      4 p 
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 p (4x1p=4p). Pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
 
Avantajele utilizării mijloacelor audiovizuale – 3 exemple      3 p 
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 p (3x1p=3p). Pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
 
Exemplu de utilizare adecvată a mijloacelor audiovizuale corespunzătoare unui modul de pregătire 
profesională           6 p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6 p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
 
2. (15 p) 
 
- Stabilirea obiectivelor lecţiei adaptate la tipul de lecţie (adaptarea la tema stabilită, 
operaţionalitatea, număr adecvat de obiective etc)       6 p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
 
- Precizarea resurselor implicate în derularea activităţii didactice    4 p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
 
- Alegerea strategiei didactice adecvate lecţiei propuse, inclusiv modalitatea de realizare a feed-
back-ului          5 p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5p. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
 
SUBIECTUL al III-lea           (30 de puncte) 
 
- conceptul de finalitate educațională        5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- clasificarea            5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- ideal            5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- scop            5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- obiective/proceduri de operaţionalizare     10 puncte (răspuns parţial 5 p) 

 
 


