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Probă scris ă 
 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
(maiștri instructori) 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE  

 
Varianta 1 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin țelor.  
• Nu se acord ă frac țiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărțirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. (10p) 
a. Caracterizarea cuptorului          (2p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 1p. 
b. Descrierea unui tip de cuptor (la alegere)        (4p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 2p. 
c. Prezentarea a patru norme de siguranță și securitate în muncă specifice cuptorului  (4p) 
Pentru oricare normă corect și complet prezentată se acordă câte 1p (4x1p = 4p).  
2. (10p) 
a. Caracterizarea preparatelor lichide         (2p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 1p. 
b. Descrierea elementelor de adaos utilizate la obținerea preparatelor lichide    (2p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 1p. 
c. Prezentarea a trei transformări ale cărnii în timpul procesului tehnologic de obținere a 
preparatelor lichide           (3p) 
Pentru oricare transformare corect și complet prezentată se acordă câte 1p (3x1p = 3p).  
d.  Descrierea tehnicii de preparare a supelor îngroșate      (3p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 3p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 2p. 
 
3. (10p) 
a. Prezentarea importanței informării clienților despre preparatele și băuturile servite  (2p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 1p. 
b. Caracterizarea listelor pentru meniuri        (4p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 2p. 
c. Descrierea mijloacelor de realizare a prezentării vizuale      (4p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 2p. 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
- Caracterizarea aluatului foietaj și a materiilor prime folosite.     6p 
Pentru caracterizarea corectă și completă a aluatului foietaj și a materiilor prime folosite se acordă 
6p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3p.  
- Descrierea tehnologiei de obținere a aluatului foietaj.      6p 
Pentru descrierea corectă și completă a tehnologiei de obținere a aluatului foietaj se acordă 6p. 
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3p.  
- Prezentarea a șase condiții pentru asigurarea calității foietajului.    6p 
Pentru oricare condiție corect și complet prezentată se acordă câte 1p (1px6 = 6p).  
-     Descrierea tehnicii de preparare a pateurilor.        4p 
Pentru descrierea corectă și completă a tehnicii de preparare a pateurilor se acordă 4p. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2p.  
- Prezentarea transformărilor care au loc în procesul tehnologic de obținere a foietajului în timpul 

coacerii.            8p 
Pentru prezentarea corectă și completă a transformărilor în timpul coacerii se acordă 8p. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 4p.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
a. Caracterizarea formei de organizare din punct de vedere conceptual               6p 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 6p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 3p.  
b. Descrierea lecției ca formă de activitate didactică      8p 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 8p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 4p.  
c. Proiectarea lecției                                                                                                       16p 
Pentru menționarea fiecărui element: modul de specialitate, clasa, titlul lecției, conținutul lecției se 
acordă câte 1p( 4x1p=4p). 
Pentru menționarea obiectivelor/competențelor specifice se acordă 1p. 
Pentru corelarea obiectivelor/competențelor specifice cu conținutul lecției se acordă 1p. 
Pentru menționarea metodelor de învățământ adecvate tipului de lecție se acordă 2p. 
Pentru menționarea mijloacelor de învățământ adecvate tipului de lecție se acordă 2p. 
Pentru elaborarea desfășurării propriu-zise a lecției în conformitate cu tipul de lecție, respectând 
succesiunea logică a etapelor/momentelor lecției se acordă 6p. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet se acordă 3p. 
 


