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Probă scris ă 
Turism (mai ștri instructori) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni 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 ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

I.1. 10 puncte 
a. (5 puncte) 
Identificarea a cinci etape pentru prelucrarea comenzii de rezervare. 
Pentru fiecare etapă identificată corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5p); pentru răspuns incorect 
sau lipsă, 0 puncte. 
b. (2 puncte) 
Precizarea a două documente pentru gestiunea rezervărilor. 
Pentru fiecare document precizat corect se acordă câte 1 punct (2x1p=2p); pentru răspuns 
incorect sau lipsă, 0 puncte. 
c. (3 puncte) 
Precizarea a trei sisteme globale de distribuție. 
Pentru fiecare sistem precizat corect se acordă câte 1 punct (3x1p=3p); pentru răspuns incorect 
sau lipsă, 0 puncte. 
 
I.2. 10 puncte 
a. (2 puncte) 
Precizarea a doi factori care determină structura organizatorică a unui hotel. 
Pentru fiecare factor precizat corect se acordă câte 1 punct (2x1p=2p); pentru răspuns incorect 
sau lipsă, 0 puncte. 
b. (7 puncte)  
Asocierea cifrelor cu funcțiile din organigramă. 
1 – Front-office manager 
2 – Recepționeri 
3 – Cameriste 
4 – Lenjerese 
5 – Spălătorese 
6 – Bucătar șef 
7 – Bucătar cofetar 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsă, 0 
puncte. 
c. (1 punct) 
Organigrama unui hotel de 3 stele cu peste 100 de camere. 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsă, 0 puncte. 
 
I.3. 10 puncte 
a. (3 puncte) 
Menționarea agenților intermediari. 
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Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (3x1p=3p); pentru răspuns incorect sau 
lipsă, 0 puncte. 
b. (3 puncte) 
Precizarea a trei documente necesare agentului de turism pentru obținerea licenței de turism. 
Pentru fiecare document precizat corect se acordă câte 1 punct (3x1p=3p); pentru răspuns 
incorect sau lipsă, 0 puncte. 
c. (4 puncte) 
Precizarea a patru funcții pentru care se eliberează brevetul de turism. 
Pentru fiecare funcție precizată corect se acordă câte 1 punct (4x1p=4p); pentru răspuns incorect 
sau lipsă, 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 18 puncte 
 

Tarif camera dublă: 220 lei/pers/noapte x 2pers = 440 lei/noapte 
Tarif pat suplimentar: 220 lei/pers/noapte x 1/2 = 110 lei/noapte 
Tarif camera dublă cu pat suplimentar: 550 lei/noapte 
Valoare cazare: 550 lei/noapte x 7 nopți = 3850 lei 
Se aplică TVA-ul pentru cazare de 9% = 317,89 lei 
Valoare masă: 90 lei/zi/pers x 7 zile x 2,5 pers x 2 (P+C) = 3150 lei  
Se aplică TVA-ul pentru masă de 9% = 260,09 lei 
Valoare totală: 3850 + 3150 = 7000 lei  
TVA total = 577,98 lei 

Pentru fiecare calcul realizat corect se acordă câte 2 puncte (9x2p=18p); pentru răspuns parțial 
corect se acordă câte 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă, 0 puncte. 

 
II.2. 12 puncte 
a. (4 puncte) 
Pentru definirea corectă a potenţialului turistic al Munților Carpați se acordă 4 puncte; pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte; pentru lipsa acestuia 0p. 
b. (4 puncte) 
Pentru fiecare tip de obiectiv turistic natural specific Munților Carpați se acordă câte 1 punct 
(4x1p=4p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
c. (4 puncte) 
Pentru prezentarea completă a oricărui obiectiv turistic natural din zona montană se acordă 4 
puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
a) Pentru prezentarea corectă și completă a conceptului de planificare calendaristică se acordă 4 
puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
b) Pentru fiecare avantaj corect precizat se acordă câte 2 puncte (3x2p=6p). Pentru răspuns 
parțial corect sau incomplet se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte. 
c) Pentru exemplificarea corectă, completă și coerentă din punct de vedere metodic și științific a 
proiectării unității de învățare se acordă 10 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 
acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
d) Pentru realizarea unui proiect de lecție corect, complet și coerent din punct de vedere metodic și 
științific, se acordă 10 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 


