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Probă scrisă 

TURISM ȘI SERVICII  
(profesori) 

 
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) 
1. (30 puncte) 
a. Se punctează prezentarea oricăror șase caracteristici ale tour-operatorilor care-i diferențiază 
de agențiile de turism. 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p(6x2p=12p).  
b. Pentru descrierea corectă și completă a strategiilor de integrare ale tour-operatorilor se acordă 
18p. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 9p.  
 
2. (30 puncte) 
a. Pentru descrierea corectă și completă a activității biroului rezervări se acordă 12p. Pentru 
răspuns corect dar incomplet se acordă 6p. 
b. Pentru caracterizarea corectă și completă a restaurantului cu autoservire, în funcție de 
sistemele de distribuție, se acordă 18p. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 9p.  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. (15 punte) 
a. Pentru prezentarea corectă și completă a structurii planului de învățământ și a relevanței 
acestuia pentru planificarea și proiectarea didactică se acordă 5p. Pentru răspuns corect dar 
incomplet se acordă 3p.  
b. Pentru prezentarea corectă şi completă a relației dintre competențe și conținuturi de instruire se 
acordă 4p. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 2p.  
c. Se punctează menţionarea corectă a oricăror trei criterii minimale pe care trebuie să le 
îndeplinească un manual. 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p(3x2p=6p).  
 
2. (15 puncte) 
Pentru alegerea temei în concordanţă cu modulul de pregătire profesională se acordă 1p. 
Pentru menţionarea corectă a fiecărui element: denumirea modulului, denumirea unităţii de 
învăţare, clasa, tema/subiectul lecţiei, tipul lecţiei se acordă câte 1p (5x1p=5p)  
Pentru menţionarea corectă a resurselor alocate se acordă 3p.    
Pentru prezentarea corectă şi completă a desfăşurării lecţiei/momentelor lecției, în conformitate cu 
tipul lecţiei menţionat, se acordă 6p. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 3p. 
 
  
 


