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Probă scris ă 

Economia comer țului, turismului și serviciilor 
 

Varianta 2 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. Alături de serviciile de bază, o contribuție în creștere la succesul acțiunilor turistice revine și 
serviciilor suplimentare. 

a. Descrieţi 5 categorii de servicii turistice suplimentare.     10 puncte 
b. Prezentaţi aranjamentele turistice ”inclusive tours” (IT) și ”part- charter”.    8 puncte 

 
2. Între serviciile de intermediere financiară se remarcă, prin importanță și ritmurile rapide de 
evoluție în ultimele decenii, leasingul și factoringul.   

a. Menționați două dezavantaje ale leasingului.       2 puncte  
b.  Prezentați deosebirile între operațiunile de leasing și cele de închiriere.    4 puncte  
c. Prezentați leasingul financiar.         6 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Jocul de rol este o metodă de predare activ- participativă, centrată pe elev. 

a. Menționați cinci obiective generale ale jocului de rol. 
b. Elaborați un exemplu de aplicare a metodei Jocul de rol în cadrul unei secvențe de instruire 

corespunzătoare unui modul de pregătire profesională, respectând etapele pregătirii și 
folosirii jocului de rol, menționând şi următoarele elemente ale proiectării didactice: 
modulul/  conținutul/ unitatea de învățare, clasa, activitățile de învățare, resursele didactice 
utilizate (fără precizarea numelui, prenumelui și a unității de învățământ din care proveniți). 

 15 puncte  
 
2. Referitor la evaluarea rezultatelor școlare ca și componentă a procesului didactic: 

a. Prezentați calitățile instrumentelor de evaluare. 
b. Menționați trei capacități ale elevilor care pot fi evaluate prin intermediul proiectului, ca 

metodă complementară de evaluare. 
c. Exemplificați utilizarea proiectului, ca metodă complementară de evaluare, în cazul 

modulului de pregătire profesională pe care îl predați, conform specialității.  
 15 puncte 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 
 


