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24 iulie 2019 

 
Probă scris ă 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
(PROFESORI) 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin țelor.  
• Nu se acord ă frac țiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărțirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

1. (30 de puncte) 
a. Caracterizarea cărnii de pește din punct de vedere structural și al compoziției chimice. 

            6 puncte  
 3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  

b. Prezentarea modalității de verificare a calității și prospețimii peștelui.  4 puncte  
 2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

c. Câte 1punct pentru precizarea corectă a oric ăror patru caracteristici  ale preparatelor din 
pește.  
           4x1p= 4 puncte  

d. Descrierea prelucrării primare (preliminare) a peștelui proaspăt.   6 puncte  
 3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  

e. Prezentarea transformărilor care au loc în timpul prelucrării termice a peștelui. 4 puncte  
2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  

f. Descrierea friteuzei.         6 puncte  
3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  

 
2. (30 de puncte) 

a. Caracterizarea atitudinii față de muncă și profesie.     4 puncte  
  2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
 Caracterizarea atitudinii față de consumatori.      4 puncte  

  2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
b. Câte 1punct pentru menționarea corectă a oric ăror șase aspecte specifice lipsei de tact  

a personalului.          6x1p = 6 puncte  
c. Prezentarea inteligenței practice.       2 puncte  

 1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet 
 Prezentarea spiritului de observație.       2 puncte 
 1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet 

d. Câte 1punct pentru precizarea corectă a oric ăror patru atribu ții ale bucătarului șef 
(coordonator).          4x1p = 4 puncte  

e. Caracterizarea regulilor de comportare a personalului din unitățile de alimentație în timpul 
serviciului.          8 puncte  

  4 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci metode de evaluare complementare;  

       5x1 punct= 5 puncte 
b. Descrierea  oricărei metode complementare de evaluare;               5 puncte 
       2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
c. Exemplificarea  oricărei metode complementare de evaluare a rezultatelor învățării pentru 
secvența dată;                                                                                                                      8 puncte 
       3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
Notă: corectitudinea din punct de vedere științific a informațiilor de specialitate.                 2 puncte  
d.- câte 1 punct  pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cele cinci tipuri  de itemi ceruți 

      5x1 punct= 5 puncte 
   - câte 1 punct  pentru corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare și de notare) 
pentru fiecare dintre cele cinci tipuri  de itemi ceruți.                                        5x1 punct= 5 puncte 

 
 


