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I. TESTE DE EVALUARE INIŢIALĂ 

 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 1 

Anul şcolar:____________________ 

                                               Clasa a IX-a 

 

Numele si prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I si din Subiectul II se 

acordă 90 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

Subiectul I                                                                                                            (35 de puncte) 

I.1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                         5 puncte 

1. Din grupa legumelor rădăcinoase face parte: 

 a.  roşia; 

 b.  morcovul; 

 c.  dovlecelul; 

            d. castravetele.           

2. Înainte de utilizare pastele făinose sunt supuse tratamentului termic de:  

            a.  fierbere; 

            b.  prăjire; 

            c.  coacere; 

            d. sotare.           

3. Din grupa fructelor sâmburoase face parte: 

            a.  nucile; 

            b.  merele; 

            c.  caisele. 

            d. perele.           

4. Sunt însuşiri senzoriale: 

            a.  aspect, miros, aciditate, densitate; 

            b.  culoare, aciditate, gust şi miros; 

            c.  aspect, culoare, gust şi miros; 

            d. miros, ph, aspect și culoare.           

5. Pentru o igienă corespunzătoare a mâinilor, acestea se spală: 

           a. zilnic; 

           b. la sfârşitul programului; 

           c. ori de câte ori se murdăresc; 
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           d. ocazional.           

 

 

I.2. Încercuiţi litera A dacă afirmaţiile sunt adevărate şi F dacă afirmaţiile sunt false.   

                                                                                                                                10 puncte    

1. A    F    Grâul, făina, porumbul, orzul, orezul şi secara sunt cereale. 

2. A    F    Merele, perele, gutuile sunt fructe seminţoase. 

3. A    F    Legumele reprezintă materia primă de bază pentru obţinerea conservelor. 

4. A    F    În urma măcinării grâului se obţin produsele: făina şi tărâţele. 

5. A    F    Pasteurizarea este o metodă de conservare cu ajutorul temperaturilor ridicate. 

6. A    F    Hepatita A sau hepatita virală se mai numeşte şi „boala mâinilor curate”. 

7. A   F    Eticheta unui produs alimentar nu trebuie sa cuprinda valoarea energetică a produsului. 

8. A    F    Micul dejun se serveşte între orele 12 - 15. 

9. A    F    Igiena corporală se întreţine prin folosirea de: săpun, şampon, detergent. 

10. A   F   Giardioza este o boală provocată de un vierme parazit. 

 

I.3. Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.    20 puncte 

I.3.1. În coloana A sunt indicate utilaje din bucătărie, iar în coloana B sunt indicate tratamente 

termice. 

 

A – Utilaje de bucătărie B – Tratamente termice 

1. cuptor 

2. grătar 

3. friteuză 

4. robot de bucătărie 

 

a. prăjire 

b. coacerea 

c. frigerea  

 

I.3.2 În coloana A sunt indicate materiile prime, iar în coloana B sunt indicate produsele 

industrializate obţinute din acestea. 

A – Materii prime B – Produse industrializate 

1. carne 

2. fructe 

3. lapte 

 

a. magiun 

b. brânzeturi 

c. salam 

d. bulion 

 

I.3.3. Faceţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A care indică legume şi literele din coloana 

B care indică părţile comestibile ale acestora. 

A - Legume B - Părţile comestibile 

1. mazăre  

2. conopidă 

3. ceapă 

4. cartoful  

a. tuberculi 

b. inflorescenţă 

c. rădăcină 

d. bulbi 

e. fruct 
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Subiectul  II                                                                                                (55 de puncte) 

II.1. Completaţi:                                                                                                 20 puncte 

La micul dejun se pot servi .......(1)..... şi  gem sau dulceaţă,  ceai sau cafea, produse de 

panificaţie. 

Carnea de pasăre şi peşte se utilizează în alcatuirea meniurilor ........(2)...... 

Operaţiile de conservare a alimentelor la temperaturi scăzute sunt: ..........(3)........ şi 

............(4).................... 

(5)...................este materia primă pentru obţinea zahărului în ţara noastră. 

Morcovul este o legumă bogată în vitamina ........(6)........ . 

Frişca se obţine prin baterea smântânii ...........(7)....... 

...........(8)........ se obţine în urma măcinării porumbului. 

........(9)...... face parte din grupa legumelor tuberculifere. 

Legumele sunt alimente care se digeră .......(10)...... 

 

II.2. Subliniază cinci cuvinte care denumesc obiecte folosite la aranjarea meselor: 

Cuptor, faţă de masă,  furculiţe, polonic, cuţite, pahar pentru apă, pahar pentru vin, robot de 

bucătărie, maşină de tocat.                                                                                5 puncte 

 

II.3 Efectuaţi transformările:                                                                           18 puncte 

1. 0,15 kg =............g 

2. 25 g =.................kg 

3. 100 dm3 =..........m3 

4. 50 ml =..............cm3 

5. 1,5 l =................ml 

6. 20 l =.................dm3 

II.4  Precizati materii prime  utilizate in industria alimentara                                  12 puncte 

a. denumiţi patru  materii prime de origine vegetala si doua de origine animala 

b. precizati produsele industrializate care se pot obţine prin prelucrarea lor  
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 1 

Anul şcolar : 

Clasa a IX-a 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I si din Subiectul II se 

acordă 90 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

                                                                 Barem de corectare 

 

Subiectul I                                                                                                      (35 de puncte) 

 

I.1  1b, 2a, 3c, 4c, 5c                                                                                              5 puncte 

       Pentru fiecare răspuns corect se va acorda 1 punct. 

 

I.2                                                                                                                           10 puncte 

1F, 2A, 3A, 4A, 5A, 6F, 7F, 8F, 9F, 10A 

Pentru fiecare răspuns corect se va acorda 1 punct. 

 

I.3                                                                                                                           20 puncte 

            I.3.1    1-b;  2-c;  3-a. 

            I.3.2   1-c;  2-a; 3-b;  

            I.3.3  1.e, 2.b, 3.d, 4.a       

Pentru fiecare răspuns corect se vor acorda 2 puncte. 

 

Subiectul II                                                                                             (55 de puncte) 

II.1       20 puncte    

1- unt sau margarină, 2- dietetic, 3- refrigerarea, 4- congelarea, 5- sfecla de zahăr, 6- A, 7- 

lichidă sau dulce, 8- mălai, 9- cartoful sau napul, 10- uşor. 

Pentru fiecare răspuns corect se vor acorda 2 puncte. 

II.2       5 puncte 

Cuptor, faţă de masă,  furculiţe, polonic, cuţite, pahar pentru apă, pahar pentru vin, robot de 

bucătărie, maşină de tocat.                                                                                 

Pentru fiecare răspuns corect se vor acorda 1 punct. 

II.3       18 puncte                       

1.150g, 2. 0,025g, 3. 0,100m3, 4. 50cm3, 5. 1500ml, 6. 20dm3 

Pentru fiecare răspuns corect 3puncte. 

II.4       12 puncte 

a. 1 - varză, 2- mere, 3 - gutui, 4 - carne, 5 - lapte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. 

b. varză – varză murată; mere – compot; gutui – dulceaţă sau gem; carne – salam, cârnaţi sau 

orice alt produs din această grupă; lapte – brânză, iaurt, sau orice alt produs din această grupă.  

Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 2 

Anul şcolar____________________  

Clasa a X-a  

 

Numele si prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor Subiectului I si Subiectului II se acordă 90 

de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

SUBIECTUL  I                                                                                                       (45 de puncte) 

I.1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                         15 puncte 

1. Condiţiile optime de depozitare pentru făină sunt: 

 a.  la temperatura de 0°C, umiditatea relativă a aerului 80-95%; 

 b.  la temperatura de 10°C, umiditatea relativă a aerului 70-75% ; 

 c.  la temperatura de 4-5°C, umiditatea relativă a aerului 70-75%  

            d.  la temperatura de 20°C, umiditatea relativă a aerului 60-65% 

2. Strugurii sunt fructe:  

            a. sâmburoase; 

            b. nucifere; 

            c. ale arbuştilor şi semiarbuştilor fructiferi; 

            d. seminţoase . 

3. În categoria produselor lactate acide se includ: 

            a .  laptele codensat, laptele praf, laptele normalizat; 

            b.   brânza de vaci, telemeaua, caşcavalul, brânză topită; 

            c.   iaurtul, chefirul, sana, lapte bătut; 

            d.   urdă, telemea, caş. 

4. Camera de aer la ouăle proaspetetrebuie să ocupe: 

            a.jumătate din volumul oului; 

            b. 1/10   din volumul oului; 

            c. o treime din volumul oului; 

            d. 3/4 din volumul oului. 

5. Carnea care se caracterizează prin fibre musculare fine, fără grăsime este: 

            a. Carnea de porc; 

            b. Carnea de viţel; 

            c. Carnea carnea de mânzat; 

            d. Carnea de pasăre. 
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I.2. Încercuiţi litera A dacă afirmaţiile sunt adevărate şi F dacă afirmaţiile sunt false.   

                                                                                                                                10 puncte    

1. A    F  Ouăle se pot conserva prin deshidratare sub forma prafului de ouă 

2. A    F  Icrele negre se obţin de la morun şi nisetru   

3. A    F  Laptele pasteurizat este laptele din care s-a extras grăsimea, prin separarea mecanică  

4. A  F Materiile prime şi auxiliare folosite în alimentaţie influenţează atât caracteristicile 

nutritive, cât şi calităţile organoleptice ale preparatelor culinare 

5. A  F Materiile prime influenţează numai proprietăţile organoleptice şi nu pot lipsi din 

preparatul culinar  

6. A   F   Amidonul este o substanţă făinoasă obşinută industrial din cartofi, grâu, porumb 

folosită în gastronomie ca agent de îngroşare la unele sosuri, creme, îngheţate, jeleuri    

7.  A    F   Murarea este un proces care are la bază fermentaţia lactică    

8.  A    F   Spălarea este o operaţie de curăţare umedă obligatorie 

9.  A    F   Sortarea se face după calitate, culoare şi mărime  

10. A   F   Curăţarea poate fi: mecanică, termică, chimică, manuală şi fizică 

 

I.3. Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.    20 puncte 

I.3.1. În coloana A sunt prezentate componentele potenţialului turistic antropic, iar în coloana B 

sunt elementele acestora. 

 

A – Componentele de potenţial B – Elemente de potenţial turistic 

1.Obiective turistice cu caracter istoric 

2. Obiective turistice cu caracter religios 

3.Obiective turistice cu caracter tehnico-

economic 

4.Obiective turistice cu caracter socio-demografic 

5. Obiective turistice cu caracter cultural 

6. Obiective turistice cu caracter etnografic şi 

folcloric 

 

a. Case memoriale 

b. Mănăstirea Hurez 

c. Barajul Vidraru 

d. Centrul de ceramică Horezu 

e. satul agroturistic Sibiel 

f. Cetatea Sarmisegetuza Regia 

g. Delta Dunării 

 

 

I.3.2 În coloana A sunt prezentate obiectele de inventar folosite intr-o unitate de alimentaţie 

publică iar în coloana B, modalităţile de aducere la masă.   

A – Obiecte de inventar B – Modalităţi de aducere la masă 

1. farfurii 

2. tacâmuri 

3. tavă 

4. feţe de masă 

 

a. pe palma şi antebraţul stâng sau pe cărucior în 

teanc 

b. pe tavă acoperite cu şervet 

c. pe tavă cu gura în jos 

d. pe palma şi antebraţul mâinii stângi 

e. în teanc acoperite cu ancărul 
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SUBIECTUL II                                                                                                (45 de puncte) 

II.1. Completaţi:                                                                                                 30 puncte 

Masa de serviciu sau .......(1)..... se utilizează pentru rezervele de ........(2).....,pahare, farfurii, 

scrumiere, oliviere şi alte obiecte de inventar necesare. 

Potenţialul turistic reprezintă  ..........(3)........elementelor naturale şi antropice de care dispune un 

teritoriu, care se constitue ca  ............(4)......... 

Unul din elementele importante care asigură o igienă individuală a muncii îl reprezină 

.................(5)................... 

Igiena cororală asigură starea de curăţenie a întregului corp în principal prin........(6)........ . 

Igiena individuală reprezintă totalitatea regulilor ce trebuie respectate pentru menţinerea 

curăţeniei corporale şi a  ...........(7)....... 

Mise-en-place-ul reprezintă totalitatea operaţiunilor ce se efectuează pentru ...........(8)........, 

aranjarea mobilierului şi a ........(9)...... pentru serviciul destinat servirii diferitelor mese şi 

categorii de ......(10)...... 

 

II.2. Subliniază cinci cuvinte care denumesc utilaje şi ustensile utilizate în laboratorul de 

cofetărie:                                                                                                                15 puncte 

      Maşina de curăţat cartofi, robot de bucătărie, malaxor,  storcător de fructe şi citrice, laminor, 

dozatoare pentru sifon, maşina de fabricat cuburi de gheaţă, cuptoare de coacere, mixere, butuc 

pentru tranşat                                                                         
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 2 

Anul şcolar:____________ 

Clasa a X-a  

 

                                                            Barem de corectare 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor Subiectului I si Subiectului II se acordă 90 

de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

 

SUBIECTUL  I                                                                                                      (45 de puncte) 

 

I.1  1b, 2c, 3c, 4b, 5b                              5 x 3p=15 puncte                                              15puncte 

       Pentru fiecare răspuns corect se va acorda 3 puncte. 

       Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 

 

I.2                                                         10 x 1p=10 puncte                                              10 puncte 

1A, 2A, 3F, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10F 

Pentru fiecare răspuns corect se va acorda 1 punct. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 

 

I.3                                     10 x2p=20 puncte                                                                  20 puncte 

            I.3.1    1-f; 2-b; 3-c; 4-e; 5-a; 6-d 

            I.3.2   1-e; 2-b; 3-d; 4-a 

Pentru fiecare răspuns corect se vor acorda 2 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 

 

SUBIECTUL II                                                                                             (45 de puncte) 

II.1                                    10 x3p=30 puncte                                                               30 puncte    

1- consolă 

2- tacâmuri 

3- Ansamblul 

4- Atracţii  turistice 

5- Echipamentul de protecţie 

6- Spălare  

7- Sănătăţii 

8- Pregătirea  

9- Obiectelor de inventar 

10- Consumatori  

Pentru fiecare răspuns corect se vor acorda 3 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 
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II.2                                   5x 3p=15 punce                                                                15 puncte         

      Maşina de curăţat cartofi, robot de bucătărie, malaxor,  storcător de fructe şi citrice, laminor, 

dozatoare pentru sifon, maşina de fabricat cuburi de gheaţă, cuptoare de coacere, mixere, butuc 

pentru tranşat                                                                                                                                              

Pentru fiecare răspuns corect se vor acorda 3 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 3 

Anul şcolar________________________ 

Clasa a XI-a 

 

Numele si prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I si Subiectul II se acordă 90 

de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

                                                   

     Subiectul I (45puncte) 

A. Încercuiti  litera corespunzătoare răspunsului corect:      (30 p) 

1. Materiile prime de baza utilizate la obținerea sosului béchamel sunt: 

    a. unt, făina, fond alb de pasare; 

    b.unt,făina, lapte; 

    c.unt,faina,smantana; 

    d.unt,faina,smântâna, lapte. 

 

2. La obținerea ochiurilor românești, oțetul se adaugă în apa de fierbere, pentru : 

   a. gust; 

   b. a reduce timpul de fierbere; 

   c. a grăbi coagularea albușului; 

   d. gust și aroma. 

 

3.Gustările reci se servesc: 

   a.la prânz; 

   b.la cină; 

   c.la micul dejun sau la mesele principale; 

   d. la prânz și cină. 

 

4. Friptura tocată berlineză se seveşte cu:  

   a. sos tomat; 

   b. sos brun; 

   c. smântână; 

   d.sos bechanel. 

 

5. Chifteluţele marinate se prezintă:  

   a. câte două la porţie; 

   b. câte trei la porţie; 

   c. câte patru la porţie; 

   d. câte una la porție. 

 

6. Brunchul este o masa servită: 

   a. Zilnic, în intervalul orar 10.30-15.00; 

   b. Duminica, în intervalul orar 11.30-14.00; 

   c. Duminica,în intervalul orar 10.30-15.00; 
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   d. Zilnic, în intervalul orar 10.00-16.00. 

 

7. Servirea la farfurie este efectuată de ospătar: 

   a. Pe partea dreapta a consumatorului; 

   b. Pe partea stânga a consumatorului; 

   c. Prin fața consumatorului; 

   d. Pe ambele părți ale consumatorului. 

 

8.Servirea directă este efectuată de ospătar: 

   a. Pe partea dreaptă a consumatorului; 

   b. Pe partea stânga a consumatorului; 

   c. Prin fata consumatorului; 

   d. Pe ambele părți ale consumatorului. 

 

9. La servirea preparatelor lichide nu se folosește sistemul de servire: 

   a. De catre doi lucratori; 

   b. Servirea direct; 

   c. La gheridon; 

   d. Servirea indirectă. 

 

10. Gustările se servesc prin următoarele sisteme de servire: 

   a. De către doi lucratori, la gheridon, servirea directă, servirea indirectă, la farfurie; 

   b. Servirea directa, de catre doi lucratori, la gheridon, la farfurie; 

   c. La gheridon, servirea directă, servirea indirectă, la farfurie; 

  d.  Servirea indirectă, la gheriton și servirea la botul calului. 

 

B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos si notaţi  litera A, dacă apreciaţi că enunţul este 

adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:(15 p) 

 

1.A /F…… Mise-en-place-ul pentru bufet suedez poate fi diferit,în funcție de categoria și 

opțiunea unității. 

2.A /F.…….Debarasarea obiectelor de inventar se face,de regulă pe partea stânga (cu câteva 

excepții).  

3.A /F.……Pentru servirea cafelei, ospătarul aduce pe o tava cafeaua pregatită la secție, însoțită 

de cești și farfurioare-suport. 

4.A /F.……Osierele se asează în fața farfuriei, puțin în stânga față de emblemă. 

5.A /F ……Fripturile se servesc pe farfurii întinse mijlocii. 

 

        Subiectul II (45 puncte) 

1. Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.  (15 puncte) 

În coloana A sunt indicate structuri patrimoniale, iar în coloana B sunt indicate elemente de 

patrimoniu corespunzatoare  ale acestora. 

A – Structuri patrimoniale B – Elemente de patrimoniu 

1. Capitaluri proprii 

2.Imobilizari financiare  

3.Disponibilitati banesti 

4. Imobilizari necorporale 

5.Capitalul străin 

 

a.Titluri de participare 

b.Creditori diversi 

c. Prime de capital 

d. Acreditive 

e.Fond comercial 
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2.Completati spațiile libere astfel incat enunturile urmatoare sa fie corecte si complete (30 

puncte ) 

Caracteristica principală a tocăturii este …(1)…, care diferă în funcţie de …(2)… şi este 

determinată de diametrul ochiurilor  sitei folosite la maşina de tocat.   

Preparatele din legume şi carne ocupă locul ........(3)......în meniu. 

Decorul preparatului preparatului “Marinată cu stavrid” este format din pătrunjel verde si felii 

de…........(4)...... 

Aspectul preparatului “Roşii cu carne de vită”trebuie  să fie plăcut,.…(5)…..…,iar carnea şi 

roşiile să-şi păstreze ….(6)…. 

Debarasarea paharelor se face dup ace clientul a trecut la alta…..…(7)…, …sau la terminarea 

………(8)……………   

In cazul debarasarii cu doua farfurii,ospatarul prinde prima farfurie de margine,cu 

mana……(9)……….,cu degetul……….(10)……….orientat paralel cu marginea farfuriei. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE  

 

A TESTULUI  INIȚIAL 3 

Clasa a XI-a 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I si Subiectul II se acordă 90 

de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

 

Subiectul I (45 puncte) 

A. 1-b;2-c;3-c;4-b;5-b;6-c;7-a;8-b;9-c;10-c   10 x 3 p = 30 puncte 

B.  1-A;2-F;3-A;4-A;5-F;                                5 x 3 p = 15 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 

 

Subiectul II (45 puncte) 

1.  1-c;2-a;3-d;4-e;5-b;                                      5 x 3 p = 15 puncte 

2. 1-finețea; 2-preparat; 3-doi; 4-lămâie; 5- atrăgător; 6- forma; 7-băutura; 8-serviciului; 9-

dreapta; 10-mare; 

                                                                          10 x 3 p = 30 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 punct. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 4 

Anul şcolar ___________________________ 

Clasa a XII-a 

 

Numele si prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I si Subiectul II se acordă 90 

de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

                                                   

     Subiectul I (45puncte) 

 

A. Încercuiți  litera corespunzătoare răspunsului corect:      (30 p) 

1. În categoria factorilor de influență a structurii organizatorice nu se includ: 

   a. dimensiunile firmei; 

   b. tipul și complexitatea activității; 

   c. amplasarea firmei; 

   d. cadrul și statutul juridic de funcționare. 

2. Dimensiunile unei firme sunt stabilite pe baza: 

   a. relaţiilor organizatorice; 

   b. strategiei de dezvoltare a întreprinderii; 

   c. numărului de personal; 

   d. calificării personalului. 

3 Societatea cu răspundere limitată are un capital social minim de: 

   a. 25.000 lei; 

   b. 15.000 lei 

   c. 2500 lei; 

   d. 200 lei. 

4. O formă a comunicării nonverbale este: 

   a. conferinţa; 

   b. dezbaterea; 

   c. discursul; 

   d. expresia feţei. 
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5. Relaţiile de autoritate pot fi grupate în: 

   a. relaţii de cooperare, de control de reprezentare 

   b. relaţii de stat major; relaţii funcţionale, de control 

   c. relaţii ierarhice, funcţionale, de stat major; 

   d. relaţii funcţionale; relaţii de stat major, de cooperare. 

6. Limbajul paraverbal se concretizează prin: 

   a. calitățile vocale 

   b. expresia feței 

   c. gesturi 

   d. poziția corpului 

7. Receptorul trebuie: 

   a. să pregătească atent mesajul 

   b. să identifice părțile utile din mesaj 

   c. să verifice înțelegerea mesajului care trebuie transmis 

   d. să folosească o tonalitate adecvată a vocii 

8. Printre cerințele unei ascultări active nu se include : 

   a. crearea unor ocazii de feed-back 

   b. ascultarea fără a anticipa ce va fi spus 

   c. abilitatea de a comunica cu două persoane simultan 

   d. înţelegerea comunicării nonverbal 

9. Elementele procesului de comunicare sunt: 

   a. emițătorul, mesajul, mijlocul de comunicare, limbajul comunicării, receptorul, 

        contextul 

   b. cuvântul, mesajul, mijlocul de comunicare, limbajul comunicării, receptorul, 

   c. emițătorul, receptorul, contextul, obiectivele comunicării, mijlocul de comunicare, 

   d. ideea, mesajul, receptorul, mijlocul de comunicare, limbajul comunicării, emițătorul 

10. Prezenta personală ca element al comunicării nonverbale se caracterizează prin: 

   a. expresia feței, 

   b. parametrii vocali 

   c. igiena personală 

   d. punctualitate 
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B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și notaţi  litera A, dacă apreciaţi că enunţul este 

adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:(15 p) 

1. Compartimentele operaţionale sunt compartimentele în care se desfăşoară activităţile de bază 

care dau profilul întreprinderii. 

2. Nivelul ierarhic reprezintă numărul de persoane conduse efectiv de un cadru de conducere. 

3. Personalul din turism este cel care salută primul clientul indiferent de vârsta, sexul, categoria 

socială etc. a acestuia. 

4. Mise-en-place-ul pentru serviciile a la carte se diferenţiază de cel pentru mesele comandate. 

5. In cazul mise-en-place-ului pentru mic dejun furculiţa pentru gustare se aşează în partea 

dreaptă a farfuriei 

        Subiectul II (45 puncte) 

 

1. În coloana A sunt prezentate elementele postului, iar în coloana B caracterizarea 

acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre fiecare cifră   din coloana A şi litera 

corespunzătoare din coloana B (10puncte) 

 

A. Elementele postului B. Caracterizarea acestora 

 

1.Autoritate/competenţe 

formală 

2. sarcini 

3. competenţe 

profesionale 

4. responsabilitatea 

5. relaţii ierarhice 

6. obiectivul postului 

 

a. Atitudinea angajatului faţă de sarcini 

b. Reprezintă capacitatea unei persoane de a utiliza şi combina cunoştinţe 

teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice pentru a realiza 

activităţi de muncă la nivelul calitativ cerut la locul de muncă. 

c. Se referă la limitele în cadrul cărora titularul postului poate acţiona. 

d. Reprezintă procese de muncă simple sau complexe. 

e. reprezintă scopul pentru care postul a fost creat 
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 2. În coloana A sunt prezentate categoriile de spaţii hoteliere, iar în coloana B, 

diferite componente ale acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre fiecare cifră 

din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B (10puncte) 

 

A.categoriile de spaţii hoteliere B.Componente ale categoriilor de spaţii hoteliere 

1. spaţii de folosinţă comună exterioară  

2. spaţii de folosinţă comună interioară  

3. spaţii de cazare  

4. spaţii de alimentaţie  

5. spaţii anexe  

 

a. acces auto şi pietonal 

b. staţia de alimentare cu apă potabilă 

c. salon pentru pregătirea şi servirea micului dejun 

d. apartament 

e. holul recepţiei 

f. vestiarele personalului 

 

 

 

3. Completați spaţiile libere, astfel încât următoarele afirmaţii definiţie să fie corectă şi 

completă: (10 puncte) 

 

 Vila este structura de ......1.......... turistică care are arhitectură specifică, dispune de spaţii pentru 

………2………. şi ……….3…….., de spaţii de parcare, include spaţii de………….4……. 

(piscine, teren de sport și spații de joacă pentru copii etc.), dispune de spaţii…………..5………, 

grădini, curţi. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE  

A TESTULUI  INIȚIAL 4 

 Clasa a XII-a 

 

 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I si Subiectul II se acordă 90 

de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

                                                   

  

Subiectul I (45 puncte) 

 A. 1-c, 2-c, 3-d, 4-d, 5-c, 6-a,7-b, 8-c, 9-a, 10-c.    10 x 3 p = 30 puncte 

B. 1-A, 2-F, 3-A, 4-A, 5-F.                                        5 x 3 p = 15 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 

Subiectul II( 45 puncte) 

1. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 6-e                5 x 3 p = 15 puncte 

2. 1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-f                 5 x 3 p = 15 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 punct. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p 

3.  1-primire; 2 – bucătărie; 3 – sufragerie; 4 – agrement; 5 – verzi 

                                                     5 x 3 p = 15 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 punct. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p 

 

 

 

    



CULEGERE DE TESTE 
 

 

 

 

Page 20 of 49 

 

                                   II. TESTE DE EVALUARE FINALĂ 

 

Modul 1:Bazele restaurației 

Elev: 

Clasa: a  IX-a  

Numele si prenumele elevului: 

Data: 

       TEST FINAL 1 

                               

 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I, Subiectul II si 

Subiectul III se acordă 9 de puncte.  

 Din oficiu se acordă 1 punct. 

 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.                                        

Subiectul I : Încercuiți răspunsul  corect:                 ( 3 puncte) 

1.In categoria legumelor radacinoase se includ: 

a. varza,gulia,conopida 

b. ridichile,morcovii,pastarnacul 

c. rosiile,vinetele,ardeii 

d. rosiile,conopida,ardeii 

2.Strugurii sunt fructe: 

a.sâmburoase 

b. nucifere 

c.ale arbuștilor si semiarbuștilor fructiferi 

d. semințoase. 

3.În categoria produselor lactate acide se include: 

a.laptele condensat,laptele praf 

b.branza de vaci,telemeaua,cascavalul 

c.iaurtul,chefirul,sana,laptele batut 

d. laptele pasteurizat și laptele UHT 

4. Camera de aer la ouale proaspete trebuie sa ocupe: 

a.jumătate din volumul oului 

b.o zecime din volumul oului 

c.o treime din volumul oului 

d. tot volumul oului 
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5. Carnea cu cea mai fină structura și cu tesut conjunctiv mai puțin dezvoltat este: 

a.carnea de porc 

b.carnea de vită 

c.carnea de pasăre 

d. carnea de iepure 

6. Racul de mare (homarul) are crusta de culoare: 

a. bruna- inchis cu reflexe albastrui sau galbene 

b. brun-galbuie pana la brun-negricios 

c. bruna-violet cu pete galbene 

d. rosșiatică- brună 

 

Subiectul II: Notați cu “A” dacă considerați enunțul adevărat și “F” daca considerați enunțul 

fals ( 3 puncte ) 

 

1……Carnea este principalul furnizor de proteine necesare regenerării și formării țesuturilor 

noi. 

2……Coaja oului proaspăt trebuie sa fie foarte lucioasă. 

3……Materiile prime influențează numai proprietațile senzoriale și nu pot lipsi din preparatul 

culinar. 

4……Subprodusele din carne au un conținut ridicat de apă ceea ce face ca ele sa fie usor 

alterabile. 

5……Cartofii sunt legume rădacinoase. 

6……Midia este un crustaceu. 

 

Subiectul III :Completați spațiile libere astfel încât enunțurile următoare să fie corecte și 

complete (3 puncte ) 

 

Galbenușul este învelit într-o membrana 

numită………….1……………………………………….      Galbenușul este menținut în 

centrul oului de două formațiuni proteice numite…………….2……………    

Laptele UHT este încălzit la temperature 

de………………3…………………………………………. 

Mălaiul este o……4……..care se obține prin măcinarea…………5………, în  mori. 

Crupele sunt produse obținute prin prelucrarea……….6…….., prin tehnici speciale 
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 BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

A TESTULUI  FINAL 1 

 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si Subiectul 

III se acordă 9 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

Subiectul I ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-b;2-c;3-c;4-b;5-b;6-a; 

 

Subiectul II (3 puncte) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-A; 2-F; 3-F;4-A;5-F;6-F; 

 

Subiectul III ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-vitelina; 2-salaze; 3-132; 4-crupa; 5-porumbului; 6-cerealelor; 
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Modul 1: Sortimente de preparate și băuturi 

Elev: 

Clasa: a X-a 

Data: 

 

                                                                        TEST FINAL 2 

                               

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I, Subiectul II și 

Subiectul III se acordă 9 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 1 punct. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

Subiectul I : Încercuiți răspunsul  corect:                 ( 3 puncte) 

 

1. Materiile prime de baza utilizate la obtinerea sosului béchamel sunt: 

a. unt,faina,fond alb de pasare; 

b.unt, faina, lapte; 

c.unt, faina,smantana; 

d.unt, faina, frișcă. 

2. La obținerea ochiurilor romanesti, otetul se adauga in apa de fierbere,pentru : 

a. gust; 

b.a reduce timpul de fierbere; 

c.a grabi coagularea albusului; 

d. gust și aromă 

3.Gustarile reci se servesc: 

a.la dejun; 

b. la cina; 

c.la micul dejun sau la mesele principale; 

d. cină și dejun 

4. Friptura tocată berlineză se seveşte cu:  

a. sos tomat 

b. sos brun 

c. smântână 

d.frișcă 
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5. Chifteluţele marinate se prezintă:  

a. câte două la porţie 

b. câte trei la porţie 

c. câte patru la porţie 

d.câte una la porție 

6. La obţinerea preparatului “Rasol de raci”, racii se fierb timp de: 

 a. 30 min; 

 b. 20 min; 

 c. 15 min; 

d. 10 min. 

 

Subiectul II: Notati cu “A” daca considerati enuntul adevarat si “F” daca considerati 

enuntul fals ( 3 puncte ) 

1……Sosul de otet se foloseste la salata orientala,salata de ardei copti,salata de sfecla rosie. 

2……Sosul olandez si cel bernez sunt sosuri calde vascoase. 

3……Mamaliguta romaneasca se obtine prin adaugarea malaiului in ploaie. 

4……Antreurile sunt preparate culinare care nu ocupa intotdeauna primul loc in meniu. 

5……Cascavalul pane se obtine prin trecerea acestuia prin faina si lapte. 

6……Supele-crema au consistenta semifluida,omogena. 

 

Subiectul III :Completati spatiile libere astfel incat enunturile urmatoare sa fie corecte si 

complete (3 puncte ) 

Caracteristica principală a tocăturii este …(1)…, care diferă în funcţie de …(2)… şi este 

determinată de diametrul ochiurilor  sitei folosite la maşina de tocat.   

Preparatele din legume şi carne ocupă locul ........(3)......în meniu. 

Decorul preparatului preparatului “Marinată cu stavrid” este format din pătrunjel verde si felii 

de…........(4)...... 

Aspectul preparatului “Roşii cu carne de vită”trebuie  să fie plăcut,.…(5)…..…,iar carnea şi 

roşiile să-şi păstreze ….(6)…. 
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 BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

A TESTULUI  FINAL 2 

 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si Subiectul 

III se acordă 9 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

Subiectul I ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-b;2-c;3-c;4-b;5-b;6-a; 

 

Subiectul II ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-A;2-F;3-F;4-A;5-F;6-A; 

 

Subiectul III ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-finetea; 2-preparat; 3-doi; 4-lamaie; 5- atragator; 6- forma; 
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Modul 2: Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism 

Elev: 

Clasa: a  IX-a 

Data: 

 

                                                                        TEST FINAL 3 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si Subiectul 

III se acordă 9 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 1 punct. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

Subiectul I : Încercuiți răspunsul  corect:                 ( 3 puncte) 

 

1.Relieful glaciar se întâlnește în special în: 

a. Munții Apuseni 

b. Munții Ceahlau 

c. Munții Retezat 

d. Munții Harghitei 

2.Pesteri ce pot fi vizitate se gasesc in: 

a. Munții Padurea Craiului 

b. Munții Fagaras 

c. Munții Retezat 

d. Munții Rodnei 

3.Casele memoriale se includ  in categoria obiectivelor turistice: 

a.cu caracter istoric 

b.cu caracter cultural 

c.cu caracter religios  

d.cu character etnografic 

4. Are  perimetru ingradit in cadrul caruia se afla spatii parcelate pentru amplasarea cortului 

sau a rulotei: 

a.Popas turistic 

b.Sat de vacanta 

c.Cabana 

d.Camping 
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5.Unitate de cazare cu funtie sezoniera preferata predominant de tineret: 

a.Hostel 

b.Cabana 

c.Sat de vacanta 

d.Popas touristic 

6.Unitate gastronomica ce pune in valoare traditiile culinare ale unei 

natiuni(chinezesc,arabesc,mexican): 

a. Crama 

b. Restaurant cu specific vanatoresc 

c. Restaurant clasic 

d. Restaurant cu specific national 

 

Subiectul II: Notati cu “A” daca considerati enuntul adevarat si “F” daca considerati enuntul 

fals ( 3 puncte ) 

1.A /F……Carpatii romanesti dispun de un important fond cinegetic. 

2.A /F.……Lacul Ursul din statiunea Sovata se gaseste in Campia Romana. 

3.A /F.……Manastirea Voronet este o manastire bucovineana. 

4.A /F.……Zahanaua este o unitate gastronomica in care se prepara specialitati din carne de 

porc,vita,batal,miel. 

5.A /F ……Restaurantul lacto-vegetarian este o unitate gastronomica in care preparatele sunt pregatite 

sub indrumarea unui medic dietetician. 

6.A /F ……Hostelul este o structura de primire turistica cu dotari simple,adaptate cerintelor tinerilor. 

 

Subiectul III : Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.  (3 

puncte) 

 În coloana A sunt indicate unitatile de alimentatie, iar în coloana B sunt indicate elemente de 

ambient/décor ale acestora. 
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A – Unitati de alimentatie B – Ambient/decor 

1. Crama 

2. Restaurant lacto-vegetarian 

3. Zahana 

4. Restaurant cu specific national 

5.Restaurant clasic 

6.Restaurant cu program artistic 

a. Organizarea interioara trebuie sa 

asigure conditii corespunzatoare 

nivelului de confort si structurii 

sortimentale oferite; 

b. Cadrul ambiental este completat de 

imagini video-TV; 

c. Dotata cu mobilier din lemn masiv; 

d  Vitrina sau platoul de prezentare fac 

parte din ambient;                                                                          

e.Prin dotare si amenajare asigura 

derularea unor programe de divertisment 

gen spectacol;                                                                                    

f.Ambianta interioara si exterioara a 

saloanelor,programul muzical sunt 

specifice tarii respective;                                                                                                                              

g.Ofera conditii recreativ-distractive; 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

A TESTULUI  FINAL 3 

 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si Subiectul 

III se acordă 9 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

Subiectul I ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-c;2-a;3-b;4-d;5-c;6-d; 

 

Subiectul II ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-A;2-F;3-A;4-A;5-F;6-A; 

 

Subiectul III ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-c;2-a;3-d;4-f;5-g;6-e; 
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Modul 2: Servirea preparatelor si bauturilor 

Elev: 

Clasa: a  X-a 

Data:           

                                                                        TEST FINAL  4 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si 

Subiectul III se acordă 9 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 1 punct. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

Subiectul I : Încercuiți răspunsul  corect:                 ( 3 puncte) 

1.Brunchul este o masa servita: 

a. Zilnic, în intervalul orar 10.30-15.00; 

b. Duminica, în intervalul orar 11.30-14.00; 

c. Duminica,în intervalul orar 10.30-15.00; 

d. De luni până vineri în intervalul orar 10.30-15.00. 

2.Servirea la farfurie este efectuata de ospatar: 

a. Pe partea dreaptă a consumatorului; 

b. Pe partea stângă a consumatorului; 

c. Prin fața consumatorului; 

d. Pe ambele părți ale consumatorului. 

3.Servirea directă este efectuată de ospatar: 

a. Pe partea dreapta a consumatorului; 

b. Pe partea stanga a consumatorului; 

c. Prin fata consumatorului; 

d. Pe ambele părți ale consumatorului. 

4.La servirea preparatelor lichide nu se folosește sistemul de servire: 

a.De catre doi lucratori 

b. Servirea directa 

c. La gheridon 

d. Servirea la farfurie 
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5. Gustările se servesc prin urmatoarele sisteme de servire: 

a.De catre doi lucratori, la gheridon, servirea directa, servirea indirecta,la farfurie; 

b.Servirea directa, de catre doi lucratori, la gheridon, la farfurie; 

c.La gheridon,servirea directa, servirea indirecta,la farfurie; 

d.La gheridon,servirea directa, servirea indirecta, servirea la domiciliu 

6.Pentru servirea indirecta a mezelurilor, branzeturilor si cruditatilor, ospatarul transporta 

platoul: 

a.Pe antebrat si palma stanga peste care se gaseste ancarul desfasurat;  

b. Pe antebrat si palma stanga peste care se gaseste ancarul impaturit; 

c. Pe antebrat si palma dreapta peste care se gaseste ancarul desfasurat; 

d. La gheridon 

 

Subiectul II: Notati cu “A” daca considerati enuntul adevarat si “F” daca considerati enuntul 

fals ( 3 puncte ) 

1.A /F…… Mise-en-place-ul pentru bufet suedez poate fi diferit,in functie de categoria si optiunea 

unitatii. 

2.A /F.…….Debarasarea obiectelor de inventar se face,de regula pe partea stanga(cu cateva exceptii).  

3.A /F.……Pentru servirea cafelei,ospatarul aduce pe o tava cafeaua pregatita la sectie,insotita de 

cesti si farfurioare-suport. 

4.A /F.……Osierele se aseaza in fata farfuriei,putin in stanga fata de emblema. 

5.A /F ……Fripturile se servesc pe farfurii intinse mijlocii.. 

6.A /F ……Vinurile albe insotesc preparatele din carne de pasare si preparatele din peste. 

Subiectul III : Completati spatiile libere astfel incat enunturile urmatoare sa fie corecte si 

complete (3 puncte ) 

Debarasarea paharelor se face dup ace clientul a trecut la alta…..…(1)…, …sau la terminarea 

………(2)……………   

In cazul debarasarii cu doua farfurii,ospatarul prinde prima farfurie de margine, cu 

mana……(3)……….,cu degetul……….(4)……….orientat paralel cu marginea farfuriei. 

Servirea vinului se face intotdeauna pe partea…........(5)......a consumatorului. 

Deserturile pot fi servite la ….(6)……….,la platou sau la bol. 
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 BAREM DE CORECTARE  ȘI NOTARE 

A TESTULUI  FINAL 4 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si Subiectul 

III se acordă 9 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

 

Subiectul I ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-c;2-a;3-b;4-c;5-c;6-b; 

 

Subiectul II ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-A;2-F;3-A;4-A;5-F;6-A; 

 

Subiectul III ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

    1-bautura; 2-serviciului; 3-dreapta; 4-mare; 5-dreapta; 6-farfurie; 
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Modul 3: Gestiune economica 

Elev: 

Clasa: a  X-a 

Data: 

                                                                        TEST  FINAL 5 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si 

Subiectul III se acordă 9 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 1 punct. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

Subiectul I : Incercuiti raspunsul  corect:                 ( 3 puncte) 

 

1.Patrimoniul cuprinde: 

a.Bunurile economice apartinand unei personae fizice sau juridice; 

b.Drepturile si obligatiile apartinand unei personae  fizice sau juridice; 

c. Atat bunurile economice apartinand unei personae fizice sau juridice,cat si drepturile si obligatiile 

apartinand unei personae  fizice sau juridice; 

d. Drepturile apartinand unei personae  fizice sau juridice; 

2.Taxa de inregistrare la Registrul Comertului se  inregisreaza in contabilitate la pozitia: 

a. Cheltuieli de constituire; 

b. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare; 

c. Fond comercial; 

d. Fond personal; 

3. Care din urmatoarele procedee sunt specifice metodei contabilitatii: 

a. Investigatia contabila; 

b. Contul; 

c. Sinteza; 

d.Cercetarea; 

4.In categoria stocuri intra: 

a.Utilaje; 

b.Actiuni; 
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c.Obiecte de inventar; 

d. Bunurile economice 

5. Potrivit carui principiu contabil nu este admisa supraevaluarea: 

a.Principiul costului istoric; 

b.Principiul continuitatii activitatii; 

c.Principiul prudentei; 

d.Principiul contabilității; 

6.Cheltuielile financiare sunt reprezentate de: 

a. Cheltuieli privind marfurile;  

b. Cheltuieli privind dobanzile; 

c. Cheltuieli cu energia si apa; 

c. Cheltuieli cu stocurile 

 

Subiectul II: Notati cu “A” daca considerati enuntul adevarat si “F” daca considerati enuntul 

fals ( 3 puncte ) 

1.A /F…… Activele imobilizate sunt bunuri si valori destinate sa serveasca in mod durabil activitatii 

intreprinderii; 

2.A /F.…….Metodele de evaluare la intrare a elementelor patrimoniale sunt:F.I.F.O.,L.I.F.O.SI 

C.M.P.;  

3.A /F.…….Cambia este un titlu de credit negociabil si instrument de plata; 

4.A /F.…….Din categoria disponibilitatilor banesti fac parte si avansurile de trezorerie; 

5.A /F …….Registrul de casa este un document primar; 

6.A /F …….principiul dublei reprezentari este specific rationamentului contabil si fundamental pentru 

metoda contabilitatii; 

 

  Subiectul III : Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.  (3 

puncte) 

 În coloana A sunt indicate structuri patrimoniale, iar în coloana B sunt indicate elemente de 

patrimoniu corespunzatoare  ale acestora. 
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A – Structuri patrimoniale B – Elemente de patrimoniu 

1. Capitaluri proprii 

2.Imobilizari financiare  

3.Disponibilitati banesti 

4.Imobilizari necorporale 

5.Capitalul strain 

6.Titluri de plasament 

 

a.Titluri de participare 

b.Creditori diversi 

c.Prime de capital 

d.Acreditive 

e.Investitii financiare pe termen scurt 

f.Fond comercial 
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 BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

A TESTULUI  FINAL 5 

 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Subiectul I,Subiectul II si 

Subiectul III se acordă 9 de puncte.  

• Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

Subiectul I ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-c;2-a;3-b;4-c;5-c;6-b; 

 

Subiectul II ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-A;2-F;3-A;4-A;5-F;6-A; 

 

Subiectul III ( 3 puncte ) 

                Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 0,5 puncte 

                0,5 puncte x 6=3 puncte 

      1-c;2-a;3-d;4-f;5-b;6-e; 
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                                       III.TESTE   DE PROGRES 

Şcoala:  

Clasa: a X-a 

Profil:Servicii 

Specializarea:Tehnician in gastronomie 

Disciplina:“Sortimente de preparate culinare şi băuturi”. 

Lecția: Preparate din crustacee, moluşte şi batracieni 

                                              TEST  DE PROGRES  1 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 5 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 50minute. 

 

 SUBIECTUL I                                                                    10 puncte 

Completaţi spaţiile punctate cu răspunsurile corecte: 

Valoarea nutritivă a peştelui este determinată de proteine complete, ….…(1)…..…uşor 

asimilabile, conţinut ridicat de vitamine …(2)…(3)..şi substanţe minerale...(4)……(5)….. 

 SUBIECTUL II                                                                    10 puncte 

În coloana A sunt enumerate preparate de bază din peşte, studiate de voi, iar în coloana B sunt 

enumerate materiile prime necesare obţinerii sosurilor acestor preparate şi adaosurile.  

Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare din coloana B. 

             A                                                                B 

Preparate de bază                              Materii prime pentru sosuri 

din peşte                                             şi adaosuri la formarea preparatelor 

1. Crap cu sos                        a. Ceapă 

Madera (Matelot)                                        b. Morcovi 

             c. Arpagic 

             d. Ţelină 

2. Marinată cu                                            e. Apă 

stavrid                                                       f. Ulei 

           g. Făină 
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           h. Pătrunjel verde 

                                                                  i. Oţet 

                                                                  j. Pastă de tomate 

          k. Sare 

                                                                 l. Foi de dafin 

         m. Vin 

                                                                n. Ciuperci 

                                                               o. Unt 

 

 SUBIECTUL III                                                                   20 puncte 

 

Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.  

Dacă consideraţi afirmaţiile adevărate încercuiţi litera A, iar dacă consideraţi afirmaţiile false 

încercuiţi litera F, iar în spaţiul punctat scrieţi răspunsul corect. 

  

1. A.F. Carnea puilor de baltă esre fragedă, fină, suculentă şi gustoasă. 

…………................................................................................................................... 

2. A. F. Prezentarea preparatului “Marinată cu stavrid” se realizează pe platou sau farfurie. 

……………………………………………………………………………………… 

3.A. F. Decorul preparatului preparatului “Marinată cu stavrid” este format din pătrunjel verde.  

……………………………………………………………………………………… 

 SUBIECTUL IV                                                                  20 puncte 

 

Încercuiţi răspunsul corect. 

1. La obţinerea preparatului “Plachie de stavrid” sosul fierbe timp de: 

  a. 25 min; 

  b. 30 min; 

  c. 45 min; 

  d. 50 min; 
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2. La obţinerea preparatului “Rasol de raci”, racii se fierb timp de: 

  a. 25 min; 

  b. 30 min; 

  c. 45 min; 

  d. 50 min. 

3. Crapul face parte din grupa peştilor: 

  a. Marini; 

  b. De apă dulce; 

  c. Migratori; 

  d. Oceanici. 

4. Homarul face parte din grupa: 

  a. Moluşte; 

  b. Batracieni 

  c. peşti oceanici 

  d. crustacee 

5. Timpul de fierbere al langustei este de: 

  a. 30 - 35 min; 

  b. 35 - 40 min; 

  c. 45 - 50 min; 

  d. 50 - 55 min. 

         SUBIECTUL V                                                                      30 puncte 

 

Întocmiţi fişa tehnologică a preparatului “Pui de baltă cu verdeţuri”. 
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Şcoala: 

Clasa:aX-a 

Profil: Servicii 

Specializarea: Tehnician in gastronomie 

Disciplina:“Sortimente de preparate culinare şi băuturi”. 

                                                  TEST DE PROGRES 1 

                                 BAREM DE CORECTAREŞI NOTARE 

Toate subiectele sunt obligatorii; 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

SUBIECTUL I                                                                      10 puncte 

 

1 – grăsimi; 2 – A; 3 – D; 4 – fluor; 5 – iod. 

Observaţie: Se consideră răspunsuri corecte dacă elevul inversează răspunsurile de la punctele: 

2 cu 3 sau 4 cu 5. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

SUBIECTUL II                                                                      10 puncte 

1 – a; b; c; e; h; k; n; o 

2 – a; b; d; e; f; g; h; I; j; k; l; m; n.  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

              0,5p x 20 = 10 puncte 

SUBIECTUL III                                                                               20 puncte 

1 – A 

2 – F             R: in tambal 

3 – F             R:  felii de lămâie şi pătrunjel verde. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

              4p x 5 = 20 puncte 
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SUBIECTUL IV                                                                20 puncte 

1 – a; 2 – b; 3 – b; 4 – d;  5 – b. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

            4p x 5 = 20 puncte. 

SUBIECTUL V                                                                     30 puncte 

 

                                                   FIŞĂ TEHNOLOGICĂ 

 

Denumirea preparatului                                                            Grupa de preparate 

“Pui de baltă cu verdeţuri”                                                         Preparate de bază din   

                                                                        crustacee, moluşte şi  batracieni 

I. Materii prime 

- pui de baltă                      - pătrunjel verde                    - vin alb 

- unt                                    - cartofi                                  - capere 

- oţet                                   - piper măcinat 

- sare                                  - usturoi 

- ceapă                               - foi de dafin 

II. Ustensile şi vase  

 vase pentru spălat legume, cratiţă inox, oală, blat de lemn, cuţit, lingură de 

lemn, farfurii, platouri. 

 

III. Operaţii pregătitoare 

 Marinarea pulpelor de pui de baltă 

 Tăierea cepei mărunt, opărirea 

 Tăierea mărunt a pătrunjelului verde, usturoiului 

 Prepararea cartofilor natur 

IV. Tehnica preparării 

 Înăbuşirea puilor de baltă cu ceapă şi ½ unt, condimentarea cu sare, piper, usturoi, foi de 

dafin, vin; 

 Încorporarea finală a caperelor, restului cantităţii de unt şi a pătrunjelului verde tăiat 
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mărunt 

V. Prezentarea şi servirea 

 Pe platou cald cu garnitură de cartofi natur; 

 Fierbinte 

Repartizarea punctajului: 

Materii prime.................................................................................6p 

- Pentru fiecare materie primă enumerată se acordă 0,5p. 

0,5p x 12 = 6p 

Ustensile, vase..............................................................................4p 

- Pentru fiecare enumerare corectă se acordă 0,5p. 

0,5p x 8 = 4p 

Operaţii pregătitoare.....................................................................8p 

- Pentru fiecare operaţie enunţată corect se acordă 2p. 

2p x 4 = 8p 

Tehnica preparării.......................................................................10p 

- Pentru fiecare fază explicată corect se acordă 5p. 

5p x 2 = 10p 

Prezentare şi servire.....................................................................2p 

- prezentare – 1,5p 

- servire       – 0,5p 

Pentru răspunsuri corecte se acordă punctajul intrg; 

Pentru răspunsuri incomplet -  se acordă ½ din punctaj; 

Pentru răspunsuri incorecte sau lipsa acestora se acordă 0 
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Şcoala: 

Clasa: a X-a                                                                                                                                                  

Profil: Servicii                                                                                                               

Specializarea:Tehnician in gastronomie                                                                                 

Disciplina:“Sortimente de preparate culinare şi băuturi”.                                                           

Lectia:Preparate din tocaturi 

                                                                       TEST PROGRES 2 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 5 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 20minute. 

SUBIECTUL I                                                                                                  10 puncte 

Completaţi spaţiile punctuate cu răspunsul corect. 

Caracteristica principală a tocăturii este …(1)…, care diferă în funcţie de …(2)… şi este 

determinată de …(3)…(4)…(5)… folosite la maşina de tocat.  

SUBIECTUL II                                                                                                 10 puncte 

Completaţi spaţiile punctuate cu denumirea corectă a operaţiei din schema tehnologică de 

obţinere a tocăturii 

                                                                                      …...  ( 1 ).. 

 

                                                                                          …..( 2 )… 

 

                                                                                      Tocarea cărnii 

 

                               …….(3)..             …( 4 )..                                  condimente 

                                                                                       

                                                                                        ……( 5 )….. 

 

                                                                                      Utilizarea 

                                                                                        tocăturii 
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SUBIECTUL III                                                                                  20 puncte 

 

Încercuiţi răspunsul corect: 

1. Servirea preparatului “Musaca de vinete” se face însoţită de: 

a. smântână 

b. iaurt 

c. sos tomat 

d. sos brun 

2. Friptura tocată berlineză se seveşte cu:  

a. sos tomat 

b. sos brun 

c. smântână 

d. iaurt 

3. Chifteluţele marinate se prezintă:  

a. câte una la porţie 

b. câte două la porţie 

c. câte trei la porţie 

d. câte patru la porţie 

4. Fierberea sărmăluţelor în foi de viţă are durata de: 

a. 30 min 

b. 45 min 

c. 60 min 

d. 80 min 

5. Rolul apei în tocătură este: 

a. Asigură calităţi gustative 

b. Favorizează digestia 
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c. Asigură frăgezimea produsului 

d. Asigură legarea tocăturii 

SUBIECTUL IV                                                                                            20 puncte 

Încercuiţi A dacă consideraţi afirmaţia adevărată sau F dacă consideraţi afirmaţia lipsită de 

adevăr. 

1. A. -  F.  Rolul orezului în tocătură este de a-i asigura consistenţa. 

2. A. -  F   Decorul preparatului Chifteluţe cu sos de smântână”  este format din mărar şi pătrunjel 

verde tocat. 

3. A.  - F.  Pentru  obţinerea preparatului  “Pârjoale moldoveneşti”, tocătura se modelează sub 

formă de pară. 

4. A. -  F.  Compoziţia utilizată pentru finalizarea structurii preparatului “Musaca de cartofi” este 

formată din: făină, ouă, lapte, pătrunjel verde. 

5. A. -  F.  Prezentarea preparatului “Sarmale cu carne de porc în foi de varză” se realizează cu 

decor de roşii. 

 

SUBIECTUL V                                                                   30 puncte 

În coloana A sunt trecute denumirile preparatelor din carne tocată, iar în coloana B, sunt 

trecute diferite umpluturi. 

Stabiliţi corespondenţa corectă dintre preparate şi tocăturile lor, prin asocierea cifrelor din 

coloana A cu literele din coloana B. 

            A                                                                                         B 

    Denumirea preparatului                                                      Umpluturi                                                     

1.Sărmăluţe în foi de viţă 

                                                                                 a. Carne de porc cal. I, carne de vită cal. I,  

                                                                                          sare, piper măcinat,  orez, apă; 

2. Sarmale cu carne de porc în foi de varză  

                                                                                   b. Carne de porc cal. I, carne de vită cal. I, 

                                                                                     orez, sare, piper măcinat,  ouă, pătrunjel verde,  

                                                                                     apă rece                                                                           
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3. Roşii umplute cu carne de vită                                    c.  Carne de porc cal. I, carne de  

                                                                                                 vită cal. I, ceapă, orez, sare, piper 

                                                                                                 măcinat,  pătrunjel verde şi untură;                                                         

4. Ardei umpluţi cu carne de vită                       

                                                                                        d. Carne de porc cal. I, carne de vită cal. I, 

                                                                                             ceapă, orez, sare, piper măcinat, pătrunjel  

                                                                                              verde, ulei;                             

5. Varză cu carne de porc                      

 

                                                                                        e. Carne de porc cal. I, ceapă,  untură, orez,  

                                                                                            piper măcinat,  boia de ardei dulce. 
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Şcoala: 

Clasa: a X-a 

Profil: Servicii 

Specializarea:Tehnician in gastronomie 

Disciplina:“Sortimente de preparateculinare şibăuturi”. 

 

                                                       TEST DE PROGRES 

                                     BAREM DE CORECTAREŞI NOTARE 2 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 SUBIECTUL I                                                                                             10puncte  

1 – fineţea; 2 – preparat; 3 – diametrul; 4 – ochiurilor; 5 – sitei. 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.             

 2p x 5 = 10 puncte     

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

SUBIECTUL II                                                                                          10puncte 

1 – verificarea calităţii;   

2 – pregătirea cărnii pentru tocare; 

3 – prepararea tocăturii;  

4 – Adaosuri; 

5 – Malaxarea pentru omogenizare. 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.             

 2p x 5 = 10 puncte     

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

SUBIECTUL III                                                                                         20 puncte 

1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – b: 5 - c; 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte. 
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              4p x 5 = 20 puncte 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 

SUBIECTUL IV                                                                  20 puncte 

1 – F; 2 – A; 3 – A; 4 – A; 5 – A; 

4p x 5 = 20 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte    

           

SUBIECTUL V                                                                    30 puncte 

1 – c; 2 – a; 3 – d; 4 – b; 5 – c; 

6p x 5 = 30 puncte     

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 6 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 punct 
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