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Probă scris ă 

Inginerie și management în alimenta ție public ă și agroturism 
 

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) 

Fripturile sunt preparate care ocupă un loc important în meniu.  
a. Caracterizaţi fripturile referindu-vă şi la locul pe care aceste preparate îl ocupă în structura 

meniurilor.           6 puncte  
b. Menţionaţi 4 tipuri de fripturi cu denumiri consacrate, atât din bucătăria internaţională, cât și în 

cea românească cu precizarea tipului de carne folosit.     4 puncte  
c. Clasificați fripturile în funcție de tratamentul termic și procesul tehnologic aplicat la obținere 

acestora.           5 puncte  
d. Descrieţi transformările care au loc la obținerea fripturilor.    6 puncte  
e. Caracterizați fripturile la grătar.         3 puncte  
f. Descrieți procesul tehnologic de obținere a fripturilor la frigare.   6 puncte  
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Stabilirea obiectivelor operaționale reprezintă una dintre primele componente ale oricărei situații 
instructive.                       
a. Caracterizaţi operaţionalizarea obiectivelor în contextul alegerii şi explicitării obiectivelor 
educaţionale. 
b. Formulați patru obiective operaţionale corespunzătoare unui modul de pregătire profesională, 
precizând: comportamentul observabil, condiţiile de realizare/demonstrare a comportamentului 
preconizat/schimbării preconizate şi criteriul de reuşită. Menționați următoarele elemente: clasa, 
conținutul/ unitatea de învățare, activitățile de învățare, resursele didactice utilizate.  20 puncte  
 
2. Metoda didactică Jocul de rol are un caracter activ-participativ relevant în demersul didactic. 
a. Descrieţi metoda didactică Jocul 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, menționând următoarele elemente ale 
proiectării didactice: modulul / conținutul / unitatea de învățare, clasa, activitățile de învățare, 
resursele didactice utilizate, scenariul didactic pentru activitatea de învățare menționată (fără 
precizarea numelui, prenumelui și a unității de învățământ din care proveniți).  10 puncte  
 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 


