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Probă scrisă 

Economia comerțului, turismului și serviciilor 
 

VARIANTA 3 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 
Având în vedere că turismul are o serie de trăsături comune cu cele ale celorlalte ramuri ale 
sectorului serviciilor, dar se și individualizează prin specificitatea și complexitatea conținutului său, 
prezentați: 
   a. transporturile turistice rutiere;                                                                                                 4 p 
   b. modalitățile de clasificare a serviciilor turistice;                                                                      6 p 
   c. caracteristicile serviciilor turistice;                                                                                         10 p 
   d. conceptul de agrement-componentă de bază a produsului turistic și tipologia serviciilor de 
agrement;                                                                                                                                       6 p 
   e. funcțiile și particularitățile activității de alimentație în turism.                                                  4 p 
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 

1. Metoda problematizării este o metodă de predare activ–participativă, centrată pe elev. 
a. Prezentați această metodă, după următorul plan de idei: 
− caracteristicile  metodei; 
− condiţiile  care trebuie să fie respectate atunci când se utilizează această metodă. 
b. Elaborați un exemplu de aplicare a acestei metode în cadrul unei secvențe de instruire 
corespunzătoare unui modul de pregătire profesională, respectând etapele organizării unei 
problematizări. 
- Menționati elemente ale proiectării didactice: modulul, clasa, conținutul/ unitatea de învătare, 
activitățile de învătare, resursele didactice utilizate. 
- Prezentați scenariul didactic pentru una dintre activitățile de învățare mentionate. 

        15 p 
2. Proiectați un test scris la finalul parcurgerii unei unităti de învățare corespunzătoare unui modul 
de pregătire profesională, însotit de baremul de evaluare și de notare, cu următoarea structură: 
(cate 1 item de tip: pereche, alegere multiplă, întrebare structurată, cu răspuns scurt sau de tip 
completare,  de tip eseu/rezolvare de probleme). 
Menționati următoarele elemente: obiectivul, clasa, capitolul/unitatea de învățare și timpul de lucru. 
În cadrul baremului se distribuie 90 de puncte și se acordă 10 puncte din oficiu. 
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat,    
corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate. 
                            15 p 
 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 
Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare. 


