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Probă scrisă 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
(maiștri instructori) 

 
BAREM DE EVALUARE -I DE NOTARE  

 
Model 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 

a. caracterizarea  a restaurantului clasic                                                          12 puncte  
     6 puncte pentru răspuns corect dar  incomplet     
b. descrierea inventarului textil din dotarea salonului                                        12 puncte  
     6 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
c. caracterizarea ținutei corporale specifice personalului de servire                     8 puncte 
     4 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
d. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror patru elemente care denotă lipsa de tact a 

personalului de servire                                                             4x2puncte = 8 puncte  
e. prezentarea atribuțiilor șefului de sală (maitre d`hotel)                                  12 puncte  

Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 6 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1.(14 puncte) 
Pentru menționarea fiecărui element: modulul de specialitate, clasa, conținutul/unitatea de învățare 
se acordă câte 1p ( 3x1p=3p). 
Pentru menționarea activității practice se acordă 2p. 
Pentru corelarea activității practice menționate cu conținutul/unitatea de învățare se acordă 2p. 
Pentru menționarea comportamentelor/atitudinilor observate la elevi se acordă 5p 
Pentru corelarea comportamentelor/atitudinilor observate la elevi cu activitatea practică se acordă 
2p. 

2.(16 puncte) 
Pentru menționarea fiecărui element: modulul de specialitate, clasa, titlul lecției, conținutul lecției 
se acordă câte 1p.( 4x1p=4p). 
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 corect dar 
incomplet se acordă 3p. 
Pentru corelarea tuturor elementelor menţionate se acordă 2p. 
 


