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I. TESTE  DE EVALUARE  FINALĂ  CLASA a IX-a

   TEST  DE EVALUARE FINALĂ 1
Modul 1: Bazele contabilităţii– clasa a IX-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
                   
Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                            ( 30 puncte)

1. În decursul evoluţiei sale, contabilitatea a fost considerată:
a. artă
b. ştiinţă şi tehnică de gestiune
c. atât artă cât şi ştiinţă şi tehnică de gestiune
d. tehnică de gestiune

2. Care formă a evidenţei economice are un caracter general:
a. statistică
b.evidenţă operativă
c.evidenţă contabilă
d.evidență economico-fiscală

3. După forma de prezentare, informaţiile contabile sunt:
a. scrise 
b. sintetice
c. active
d.verbale

4. Funcţiile contabilităţii sunt:
a. de întocmire a documentelor şi de informare
b. de înregistrare, de informare şi de control
c. juridică şi de analiză
d. juridică și comercială

5. Ecuația situaţiei financiare are forma:
a.Resurse temporare-Utilizări temporare=Utilizări permanente-Resurse permanente
b.Resurse permanente-Utilizări permanente=Utilizări temporare-Resurse temporare
c.Utilizări temporare-Resurse temporare=Resurse permanente-Utilizări permanente
d.Resurse permanente-Resurse temporare=Utilizări permanente-Utilizări temporare

6. Ecuaţia generală a patrimoniului are forma:
a. activul patrimonial=pasivul patrimonial
b. activul patrimonial=capital propriu + datorii
c. patrimoniul economic=patrimoniul juridic
d.patrimoniul economic=patrimoniu comercial
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Subiectul II: 
Notaţi cu “A” dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F” dacă consideraţi enunţul fals  

( 30 puncte )                  

1……Relaţia prin care se obţine capitalul propriu este: activ + datorii.
2……Patrimoniul brut se determină astfel: patrimoniul net + patrimoniul propriu
3……Ecuaţia: Cheltuieli + Rezultat = Venituri, reprezintă echilibrul intern al patrimoniului.
4……Activul  patrimonial  cuprinde  mijloace  economice  ca  avere  concretă  a  întreprinderii  şi
drepturile de creanţă.
5…….Concesiunile sunt cheltuieli efectuate pentru a obţine dreptul de utilizare a unui brevet
6……Relaţia prin care se obţine ,,Pierderea prin exploatare” este: Cheltuieli din exploatare -
           Venituri din exploatare.

Subiectul III: 
Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.        (30 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.Imobilizări financiare 
3.Disponibilităţi băneşti
4.Imobilizări necorporale
5.Capitalul străin
6.Titluri de plasament

a.Titluri de participare
b.Creditori diverşi
c.Prime de capital
d.Acreditive
e.Investiţii financiare pe termen scurt
f.Fond comercial
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI DE EVALUARE FINALĂ 1

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I:                                                                                                                             ( 30 puncte)

                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte

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

Subiectul II: 
     ( 30 puncte )                  

                Pentru fiecare răspuns corect se acordă  câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte

      1-A; 2-F (patrimonial net+ datorii);3-A; 4-A; 5-F (prin care întreprinderea dobândeşte  dreptul de  a

exploata bunuri proprietate a statului pe o perioadă determinată); 6-A;

Subiectul III: 
                                                                                                                                        (30 puncte)
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte

      1-c; 2-a; 3-d; 4-f; 5-b; 6-e
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 2

Modul 2: Calitatea în turism şi alimentaţie – clasa a IX-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

                                                                  
Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 30 puncte)

1.Calitatea tehnică reprezintă:
a. caracteristici psihosenzoriale 
b. caracteristici tehnico-funcţionale
c. interesele consumatorilor
d.caracteristici fizico-chimice

2. După importanţa lor în asigurarea utilităţii produselor, caracteristicile produselor se 
clasifică în:
a. caracteristici atributive
b. caracteristici măsurabile direct
c.caracteristici de bază
d. caracteristici măsurabile indirect

3.Glucidele au valoarea coeficientului caloric:
a. 4,1 kcal
b. 9,3 kcal
c. 7,3 kcal
d. 9,1 Kcal

4.Eticheta nutriţională arată:
a. ciclul de viaţă al produsului
b. substanţele nutritive din conţinutul produsului
c. modul de folosire al produsului
d. substantele minerale din conținutul produsului

5. Carnea cu cea mai fină structură şi cu ţesut conjunctiv mai puţin dezvoltat este:
a.carnea de porc
b.carnea de vită
c.carnea de pasăre
d. carnea de pește

6. Racul de mare (homarul) are crusta de culoare:
a. brună-închis cu reflexe albăstrui sau galbene
b. brun-gălbuie până la brun-negricios
c. brună-violet cu pete galbene
d. brun-maronie până la galben 
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Subiectul II: 
Notaţi cu “A” dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F” dacă consideraţi enunţul fals  

( 30 puncte )                  

1…….Fiabilitatea reflectă capacitatea unui produs de a-şi îndeplini funcţiile într-o perioadă de
timp specificată şi într-un sistem de condiţii de utilizare.

2……Coaja oului proaspăt trebuie să fie foarte lucioasă.
3……Evaluarea calităţii unui serviciu necesită compararea caracteristicilor acestuia cu cerinţele

unui anumit standard.
4…….Mentenabilitatea are caracter probabilistic şi măsoară şansa ca un produs să fie repus pe

piaţă într-un interval specific de timp, în condiţiile existente.
5…….Marca este un nume , un termen, un semn, un simbol sau un desen.
6…….Eticheta  este  un  mijloc  de  identificare  a  produselor,  de  informare  simplă  şi  rapidă  a

acestora, de educare a acestora, dar şi de promovare a produselor pe piaţă.

Subiectul III. În coloana A sunt indicate sorturi de carne, iar în coloana B sunt carateristicile de
culoare.
Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.

 (30 puncte )

                      A
            Sorturi de carne

                             B
                         Culoare

1.Carne de viţel a. culoare roşu-pal;

2. Carne de porc b. culoare alb-roz;

3. Carne de ovine/caprine c. culoare roz-deschis;

4. Carne de pasăre d. culoare roşu deschis;

5. Carne de vânat e. culoare albă în zona pieptului şi roșiatică în 
celelalte regiuni;

6.Peşte f.culoare roşie închisă, cu mici variaţii în 
raport cu specia;

g. culoare albă;
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 2

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I:                                                                                                                             ( 30 puncte)

                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-b; 2-c; 3-c; 4-b; 5-b; 6-a;

Subiectul II:                                                                                                                            ( 30 puncte)

                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-A; 2-F; 3-F; 4-A; 5-A; 6-F;

Subiectul III:                                                                                                                          ( 30 puncte)

                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-b; 2-c; 3-d; 4-e; 5-f; 6-g

8



TEST DE EVALUARE FINALĂ 3

Modul 3: Structuri de primire turistică– clasa a IX-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 30 puncte)

1. În funcţie de durata sejurului, unităţile de cazare pot fi:
a. de lux 
b. de tranzit
c. de bază
d. de nivel mediu

2. Hotelul de vacanţă are în dotare:
a. spaţii pentru conferinţe
b. bază proprie de tratament
c. spaţii de agrement
d. birouri de închiriat

3. Motelul este folosit pentru sejur de:
a. 1-2 nopţi
b. 2-3 nopţi
c. 1-3 nopţi
d. 2-4 nopţi

4. Înălţimea recomandată pentru tejghea (desk) este de:
a.1,05-1,20 m
b.1,15-1,20 m
c.1,10-1,20 m
d.1,20-1,30 m

5. În funcție de destinaţie, unităţile de alimentaţie publică pot fi:
a. unităţi permanente
b. unităţi de producţie
c. unităţi mixte
d. unităţi culinare

6. Carmangeriile sunt dotate cu:
a.  butuc pentru tranşat carnea 
b.  maşina de curăţat cartofi
c.  laminoare pentru cocă
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d. cuptoare de coacere 

Subiectul II: Notaţi cu “A” dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F” dacă consideraţi enunţul fals
( 30 puncte )

1…….Restaurantul-pensiune oferă mai multe variante de meniuri complete.
2…….Vestibulul este dotat cu noptieră prevăzută cu veioză.
3…….Oficiul este spaţiul care face legătura dintre saloanele de servire, spaţiile de producţie şi anexe.
4…….Bucătăria rece se ocupă cu pregătirea gustărilor şi a salatelor.
5…….Snack-barul asigură pe tot parcursul zilei o servire rapidă cu diferite sortimente de pizza.
6…….Petrosinul şi tinerul  sunt solvenți organici.

Subiectul III. În coloana A sunt enumerate   tipuri de structuri de primire cu funcţie de
cazare, iar în coloana B sunt prezentate zonele unde acestea sunt amplasate.
Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.

 (30 puncte )

                           A
Tipuri de structuri de primire cu funcţie de 
cazare

                             B
                 Zonele de amplasare

1.Hotel de afaceri a. În apropierea gărilor, a aeroporturilor, a 
porturilor

2.Hotel balnear b.În marile oraşe

3.Hotel de tranzit c.În staţiuni balneare

4.Hotel de vacanţă d.În zone de mare, munte sau alte zone cu 
potenţial turistic bogat

5.Motel e.În zone cu tradiţie sportivă

6.Hotel  pentru tineret f.În imediata apropiere a arterelor intens circulate

g.În general în centre urbane universitare 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 3

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-b; 2-c; 3-c; 4-b; 5-b; 6-a;

Subiectul II ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-A; 2-F; 3-A; 4-A; 5-F; 6-A;

Subiectul III ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
             1-b; 2-c; 3-a; 4-d; 5-f; 6-g;
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 4

Modul 4: Procese de bază în alimentaţie – clasa a IX-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

                                                                        
Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 30 puncte)

1.În categoria legumelor rădăcinoase se includ:
a. varza, gulia, conopida
b. ridichile, morcovii, păstârnacul
c. roşiile, vinetele, ardeii
d. varza, roșiile, ardeii

2. Căpşunele sunt fructe:
a. sâmburoase
b. seminţoase
c. ale arbuştilor şi semiarbuştilor fructiferi
d. uleioase

3. În categoria produselor lactate acide se include:
a. laptele condensat, laptele praf
b. brânza de vaci, telemeaua, caşcavalul
c. iaurtul, chefirul, sana, laptele bătut
d. laptele semidegresat, lapte normalizat

4. Icrele negre se obţin de la:
a. somon
b. morun
c. crap
d. caras

5. După provenienţă, mierea de albine se clasifică în:
a. în fagure
b. monofloră
c. lichidă
d. mană

6 .Legumele uscate au un conținut de apă de:
a.  14 %;
b.  12 %
c.  10 %
d. 5%
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Subiectul II: Notaţi cu “A” dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F” dacă consideraţi enunţul fals
( 30 puncte )

1……Carnea este principalul furnizor de proteine necesare regenerării şi formării ţesuturilor noi.
2……Grăsimile se depozitează la temperatura de 4-10C̊ şi umezeala relativă a aerului de 60-90%.
3……Materiile prime influenţează numai proprietăţile senzoriale şi nu pot lipsi din preparatul 

culinar.
4……Subprodusele din carne au un conţinut ridicat de apă, ceea ce face ca ele să fie uşor alterabile.
5……Cartofii sunt legume rădăcinoase.
6……Midia este un crustaceu.

Subiectul III: Completaţi spaţiile libere,  astfel încât, enunţurile următoare să fie corecte şi
complete 

(30 puncte )

1.Gălbenuşul este învelit într-o membrană numită………….1…………………
2.Gălbenuşul  este  menţinut  în  centrul  oului  de  două  formaţiuni  proteice  numite………2……
3.Laptele UHT este încălzit la temperatura de…………3…………………………
4.Mălaiul este o……4……..care se obţine prin măcinarea boabelor de porumb.
5.Crupele sunt produse obţinute prin prelucrarea……….5……..,prin tehnici speciale.
6.Carnea  de  vânat,  înainte  de  preparare,  este  supusă  unui  proces  de  maturare  prelungită
numită…..6…..
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 4

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-b; 2-c; 3-c; 4-b; 5-b; 6-a;

Subiectul II ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-A; 2-A; 3-F; 4-A; 5-F; 6-F;

Subiectul III ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-vitelină; 2-şalaze; 3-132; 4-crupă; 5-cerealelor; 6- fezandare
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II.TESTE  DE EVALUARE  FINALĂ  CLASA a X-a

TEST DE EVALUARE FINALĂ 1

Modul 1. Etică şi comunicare profesională-Clasa: a X-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 15 puncte)

1. O comunicare verbală eficientă presupune nu numai să ştii să vorbeşti, ci şi să ştii să...1.....      
2. Omul ………2………mesaje când vorbeste.                                                                                
3. Omul ………3………mesaje când ascultă.                                                                                   
4. Dacă priveşti în jos când vorbeşti cu cineva pari ………4……….pe tine.                                   
5. Când vorbeşti cu clienţii, trebuie să ai o atitudine ………5…….., deschisă, relaxată.

Subiectul II: Notaţi cu “A” dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F” dacă consideraţi enunţul fals
( 15 puncte )

A  /F   1. Comunicarea paraverbală se referă la semnele legate de  mişcare, gesturi, mimică.

A   /F   2. Etica  profesională  precizează  practicile,  drepturile  şi  datoriile
membrilor unui grup  profesional, critică şi sancţionează malpracticile
profesionale.

A  /F  3. Codul etic este o reflectare a valorilor, serveşte la simbolizarea principiilor după care un
grup profesional sau o organizaţie se defineşte pe sine.

A  /F  4. Dacă priveşti în ochi persoana cu care vorbeşti vei stabili o conexiune mai bună.

A  /F  5.Comunicarea  prin fax oferă posibilitatea  transmiterii  la  distanţă  a  documentelor  pe
format de hârtie.

SUBIECTUL III. Pentru fiecare din situaţiile de mai jos, identificaţi nivelul de comunicare 
corespunzător: 

(30puncte)

                              Situaţie Nivel de comunicare

1.Ionuţ susţine un proiect în faţa clasei sale, alcătuită 
din 15 elevi.

2.Maria îi povesteşte Ioanei despre excursia 
planificată pentru vacanţa de iarnă.
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3.Elena se întreabă ce ar putea face ca să se împace cu 
Lucia.

4.Vlad urmăreşte la televizor o relatare despre 
inundaţiile care s-au abătut asupra României.

5.Ana, Filip şi Luca vorbesc despre surpriza pe care 
vor să i-o facă Cristinei de ziua ei.

 SUBIECTUL IV. Identificaţi elementele comunicării din situaţiile prezentate mai jos: 
( 30 puncte)

Ion Vasile , lucrător în comerţ, a fost promovat pe post de vânzător la raionul de produse
alimentare. Sosit la serviciu a doua zi, după ce şi-a admirat noul loc de muncă, s-a hotărât să
meargă la vechiul loc de muncă pentru a discuta cu vechii colegi. După o jumătate de oră când
s-a întors a găsit un mesaj scris de şeful de magazin: „Ion,  când te întorci să treci pe la mine”.
Ion s-a îndreptat spre biroul şefului de magazin.

Elementele comunicării                                                Identificare

Emiţător

Mesaj

Mijloc de comunicare

Receptor

Răspuns
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

DE EVALUARE FINALĂ 1

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I. (15 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                3 puncte x 5 = 15 puncte
 1.-asculţi; 2.- emite/transmite; 3.-primeşte/recepţionează;4.-nesigur; 5.-pozitivă/amabilă;

Subiectul II. (15 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

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

Subiectul III (30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                6 puncte x 5 = 30 puncte

Situaţie Nivel de comunicare

1.Ionuţ susţine un proiect în faţa clasei sale, alcătuită din 15 
elevi.

Comunicare publică

2.Maria îi povesteşte Ioanei despre excursia planificată pentru 
vacanţa de iarnă.

Comunicare interpersonală

3.Elena se întreabă ce ar putea face ca să se împace cu Lucia. Comunicare intrapersonală

4.Vlad urmăreşte la televizor o relatare despre inundaţiile care   Comunicare de masă
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s-au abătut asupra României.

5.Ana, Filip şi Luca vorbesc despre surpriza pe care vor să i-o 
facă Cristinei de ziua ei.

Comunicare de grup

Subiectul IV. (30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
Elementele comunicării Identificare

Emiţător Şeful de magazin

Mesaj Ion când te întorci să treci pe la mine

Mijloc de comunicare Hârtia – scrisul

Receptor Ion Vasile

Context În prima zi după ce a fost promovat, Ion, în loc        
să-şi vadă de problemele sale, merge la vechiul loc 
de muncă pentru a discuta cu foştii colegi.

Răspuns Ion se prezintă la biroul şefului de magazin.
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 2

Modul 2: Contabilitate generală– clasa a X-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
                                                                        
Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 30 puncte)

1.Documentele utilizate în contabilitate sunt:
a. documente de evidenţă primară şi evidenţă contabilă
b. documente de evidenţă contabilă şi de sinteză
c. documente de sinteză şi raportare, contabile şi de evidenţă primară 
d. documente contabile

2.Contul de profit şi pierdere cuprinde:
a. veniturile și cheltuielile firmei
b. venituri, cheltuieli și rezultatul activității pe total firmă
c. veniturile, cheltuielile şi rezultatele pe tipuri de activităţi
d. venituri și profit

3. Funcţiile bilanţului contabil sunt:
a. de generalizare a datelor din contabilitate şi previzională
b. de abstractizare a datelor şi de informare
c. previzională şi sintetică
d. informare și comunicare

4.Activul bilanţier reflectă:
a. mijloacele economice şi datoriile
b. bunurile economice şi drepturile cu valoare economică
c. drepturile cu valoare economică şi datoriile
d.  resursele și cheltuielile

5.Înregistrarea unei operaţii economice în conturi se realizează:
a. sub formă valorică
b. valoric şi pe bază de documente  justificative
c. pe bază de documente justificative
d. în formă de bunuri

6. În conturi se inregistrează:
a. existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale
b. mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale
c. existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale
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d. mişcarea elementelor patrimoniale

Subiectul II: Notaţi cu “A” dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F” dacă consideraţi enunţul 
fals 

( 30 puncte )

1……Debitul reprezintă partea stângă a contului.
2……Conturile de active se debitează cu soldurile iniţiale şi mişcarea elementelor de active.
3……Conturile de activ se creditează cu micşorarea elementelor patrimoniale.
4……Bilanţul este instrumentul de reprezentare globală a patrimoniului.
5…….Un cont de datorii face parte din categoria procese economice.
6…….Rulajul contului include sumele înregistrate în cont în timpul lunii.

Subiectul III : Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.              
(30 puncte)

3.A. În coloana A sunt indicate tipuri de balanţe de verificare, iar în coloana B sunt indicate
egalităţile  corespunzătoare  ale acestora.

A – Tipul balanţei de verificare B – Egalitatile
1. Balanţa cu o singură egalitate
2.Balanţa cu două serii de egalităţi 

a.TSD=TSC
b.SFD=SFC
c.TSD=TSC;SFD=SFC

 3.B. În coloana A sunt indicate operaţii economice , iar în coloana B sunt indicate tipurile de
modificări bilanţiere  corespunzătoare  ale acestora.

A – Operaţii economice B – Tipuri de modificări bilanţiere  
1.Plus de combustibil
2.Plus numerar în casă la o unitate cu
capital privat
3.Recuperarea imputaţiei 
gestionarului din salariu
4.Minus de produse finite 

a.  A-x = P-x
b.  A=P + x - x
c.   A +x – x = P
d.   A = x =P + x
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 2

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-c; 2-c; 3-a; 4-b; 5-b; 6-a

Subiectul II ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-A; 2-F (creşterea elementelor de activ şi de cheltuieli şi cu soldurile iniţiale);3-A; 4-A; 
      5-F   ( surse economice);6-A

Subiectul III ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6=30 puncte
         3.A: 1-a; 2-c;
         3.B: 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
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TEST  DE EVALUARE FINALĂ 3

Modul 3:Sortimentul de preparate şi băuturi – clasa a X-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

                                                                         
Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 30 puncte)

1. Materiile prime de bază utilizate la obţinerea sosului de smântână sunt:
a. unt, făină, fond alb de pasăre;
b. unt, făină, lapte, smântână;
c. unt, făină, smântână;
d. smântână, ou, făină

2. La obţinerea ochiurilor româneşti, oţetul se adaugă în apa de fierbere, pentru:
a. gust;
b. a reduce timpul de fierbere;
c. a grăbi coagularea albuşului şi gust;
d. aromă și culoare

3. Gustările reci se servesc:
a. la prânz;
b. la cină;
c. la micul dejun sau la mesele principale;
d. la dejun

4. Friptura tocată berlineză se serveşte cu: 
a.  sos tomat
b.  sos brun
c.  smântână
d.  sos alb

5. Chifteluţele marinate se prezintă: 
a.  câte două la porţie
b.  câte trei la porţie
c.  câte patru la porţie
d. câte cinci 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.
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Subiectul II: Notaţi cu “A”, dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F”,  dacă consideraţi enunţul 
fals 

( 30 puncte)

1……Sosul de oţet se foloseşte la salata orientală, salata de ardei copţi, salata de sfeclă roşie.
2……Sosul olandez şi cel bernez sunt sosuri calde vâscoase.
3……Mămăliguţa românească se obţine prin adăugarea mălaiului în ploaie.
4……Antreurile sunt preparate culinare care nu ocupă  întotdeauna primul loc în meniu.
5……Caşcavalul pane se obţine prin trecerea acestuia prin făină şi lapte.
6……Supele-cremă au consistenţă semifluidă, omogenă.

Subiectul III: Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile următoare să fie corecte şi 
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 “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 EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 3

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-b; 2-c; 3-c; 4-b; 5-b; 6-a

Subiectul II ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-A; 2-F; 3-F; 4-A; 5-F; 6-A;

Subiectul III ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect se acordă  câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-finețea; 2-preparat; 3-doi; 4-lămâie; 5- atrăgător; 6- forma
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 4

Modul 4: Servirea preparatelor şi băuturilor – clasa a X-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute

Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 30 puncte)

1.Brunchul este o masă 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;
d. Zilnic, în intervalul orar 17.00-20.00

2. Servirea la farfurie este efectuată de către ospătar:
a. Pe partea dreaptă a consumatorului;
b. Pe partea stângă a consumatorului;
c. Prin faţa consumatorului;
d. Cu sprijinul clientului

3. Servirea cu ajutorul cleştelui este efectuată de către ospătar:
a. Pe partea dreaptă a consumatorului;
b. Pe partea stângă a consumatorului;
c. Prin faţa consumatorului;
d. Cu sprijinul clientului

4. La servirea preparatelor lichide nu se foloseşte sistemul de servire:
a. De către doi lucrători
b. Servirea cu ajutorul bolului special
c. La gheridon
d. La farfurie

5. Gustările se servesc prin următoarele sisteme de servire:
a. De către doi lucrători, la gheridon, servirea cu ajutorul cleştelui, servirea indirectă,la farfurie;
b. Servirea directă, de către doi lucrători, la gheridon, la farfurie;
c. La gheridon, servirea cu ajutorul cleştelui, servirea indirectă, la farfurie;
d. Servirea rapidă

6. Pentru servirea indirectă a mezelurilor, brânzeturilor şi crudităţilor, ospătarul transportă 
platoul:

a. Pe antebraţ şi palma stângă,  peste care, se găseşte ancărul desfăşurat; 
b. Pe antebraţ şi palma stângă,  peste care,  se găseşte ancărul împăturit;
c. Pe antebraţ şi palma dreaptă, peste care,  se găseşte ancărul desfăşurat;
d. Pe antebraț,  peste care,  se găseşte ancărul împăturit

25



Subiectul II: Încercuiţi “A”, dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F”,  dacă consideraţi enunţul 
fals 

( 30puncte )

1.A /F…… Mise-en-place-ul pentru bufet suedez poate fi diferit,  în funcţie de categoria şi opţiunea
unităţii.

2.A /F.…….Debarasarea obiectelor de inventar se face, de regulă pe partea stângă(cu câteva excepţii). 
3.A /F.…… Pentru servirea cafelei, ospătarul aduce pe o tavă cafeaua,  pregătită la secţie, însoţită de

ceşti şi farfurioare-suport.
4.A /F.…… Osierele se aşează în faţa farfuriei, puţin în stânga, faţă de emblemă.
5.A /F ……Fripturile se servesc pe farfurii întinse mijlocii..
6.A /F ……Vinurile albe însoţesc preparatele din carne de pasăre şi preparatele din peşte.

 Subiectul III: Completaţi spaţiile libere, astfel încât enunţurile următoare să fie corecte şi 
complete 

(30 puncte )
Debarasarea paharelor se face după ce clientul a trecut la altă…..…(1)…, sau la terminarea ………(2)
……………  
În  cazul  debarasării  cu  două  farfurii,  ospătarul  prinde  prima  farfurie  de  margine,cu  mâna……(3)
……….,cu degetul……….(4)……….orientat paralel cu marginea farfuriei.
Servirea vinului se face întotdeauna pe partea…........(5)......a consumatorului.
Deserturile pot fi servite la ….(6)………., la platou sau la bol.
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 4
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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I (30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-c; 2-a; 3-b; 4-c; 5-c; 6-b;

Subiectul II ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
      1-A; 2-F; 3-A; 4-A; 5-F; 6-A;

Subiectul III ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 6 = 30 puncte
    1-băutură; 2-serviciului; 3-dreapta; 4-mare; 5-dreapta; 6-farfurie;
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 5

Modul 3. Patrimoniu turistic – clasa a X-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
 
                          
Subiectul I: Încercuiți răspunsul corect:                                                                   ( 35 puncte)

1. Precizaţi  care  dintre  următoarele  elemente  se  înscriu  printre  particularităţile
potenţialului turistic al Mării Negre:

a. plantele medicinale;
b. prezenţa mofetelor;
c. valorile de etnografie şi folclor;
d. acţiunea aerosolilor;

2. Precizaţi care dintre următoarele lacuri sunt de origine glaciară:
a. Lacul Bucura;
b. Lacul Vidra;
c. Lacu Roşu;
d. Lacul Ursu.

3. Peştera Muierii se află în:
a. Munţii Bucegi;
b. Munţii Parâng;
c. Munţii Apuseni;
d. Munţii Făgăraş
4. Casa memorială ”Ion Creangă” de la Humuleşti este un obiectiv turistic:

a. cu caracter istoric;
b. cu caracter etnografic şi folcloric;
c. cu caracter religios.
d. cu caracter cultural;

5. Castelul Bran este un obiectiv turistic:
  a. cu caracter religios;
  b. cu caracter cultural;
  c. cu caracter etnografic şi folcloric;
  d. cu caracter istoric

6.  Sunt situate in Muntenia următoarele biserici și mănăstiri:
  a. Mănăstirea Cozia;
  b. Mănăstirea Dragomirna;
  c. Mănăstirea Dealul;

                    d. Mănăstirea Agapia 
7. Muzeele sunt obiective turistice antropice din categoria:

a. Monumente istorice de artă și arhitectură
b. Monumente istorice
c. Instituții și evenimente cultural-artistice
d. Monumente de artă
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Subiectul II: Notaţi cu “A”, dacă consideraţi enunţul adevărat şi “F”, dacă consideraţi enunţul 
fals

 ( 35 puncte )

1……. Castelul Peleş nu se află în judeţul Braşov.
2..........Lacul Techirghiol este un lac cu valenţe recreative.
3..........Cascada Urlătoarea se află în Munţii Bucegi.
4..........Plantele medicinale reprezintă o componentă a factorilor antropici de cură.
5..........Mănăstirea Cozia nu se află în Nordul Moldovei.
6..........Muzeul ”Grigore Antipa” este un muzeu de artă din Bucureşti.
7……..Mănăstirile Dervent și Cocoş sunt situate în Dobrogea.

Subiectul III. În coloana A sunt indicate motivaţii ale deplasării turistice, iar în coloana B
sunt indicate destinaţii turistice.
Realizaţi corespondenţa între cifrele din coloana A şi literele din coloana B.        

(20 puncte)
                                                    

A – Motivaţii ale deplasării
turistice

B – Destinaţii turistice

1. cură helio-marină
2. speologie
3. ascensiuni montane
4. refacerea sănătăţii

a. Durău
b. Ploieşti
c. Neptun 
d. Govora
e. Peştera Polovragi
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

A TESTULUI  DE EVALUARE FINALĂ 5

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. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ( 30 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 7 = 35 puncte
1- d; 2 – a; 3 – c; 4 – d; 5 – d; 6-c, 7-c

      Subiectul II ( 35puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 7 = 35 puncte
      1-F; 2-A; 3-F; 4-A; 5-F; 6-F; 7-A

Subiectul III ( 20 puncte )
                Pentru fiecare răspuns corect, se acordă, câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa

acestuia, 0 puncte.

                5 puncte x 4 = 20 puncte
                1- c; 2 – a; 3 – e; 4 – b.
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