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Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni 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 ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. (30 de puncte) 
a. câte 1 punct  pentru prezentarea oric ăror cinci caracteristici  ale investițiilor în turism. 
                  5x1punct=5 puncte 
b. - câte 2 puncte  pentru prezentarea fiecărei particularități a motelului (definiție, amplasare, 
capacitate, clientelă, durata medie a sejurului).      5x2puncte=10 puncte 
     - câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                 5x1punct=5 puncte  
c. câte 1 punct  pentru enumerarea oric ăror cinci servicii  oferite într-un camping. 
 5x1punct=5 puncte 
d. - clasificarea unităților de cazare în funcție de amplasarea în teritoriu                    6 puncte 
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.    
    - clasificarea unităților de cazare în funcție de nivelul de confort              4 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet.    
 
2. (30 de puncte) 
a. prezentarea rolului transporturilor în relație cu turismul.  4 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
b. - câte 3 puncte  pentru caracterizarea fiecărui tip  de cursă aeriană charter. 
    4x3puncte=12 puncte 
    - câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect, dar incomplet.                  4x1punct=4 puncte  
c. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele trei categorii majore de probleme, ce sunt 
vizate de reglementările în transporturile aeriene. 3x2puncte=6 puncte 
d. caracterizarea serviciilor de transport cu autocare și microbuze  8 puncte 
4 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. (25 de puncte) 
a. Prezentarea conținutului activităților de instruire 3 puncte  
b. Precizarea resurselor necesare desfășurării lecției 4 puncte  
c. Prezentarea desfășurării lecției în care se menționează, pentru 

fiecare moment al lecției, activitatea profesorului, activitatea 
elevilor, strategia didactică și metoda de evaluare   
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 

6 puncte  

d. - Câte 2 puncte  pentru proiectarea corectă a fiecărui item 
elaborat 

   3x2p=6 puncte  

 - Câte 1 punct  pentru corectitudinea științifică a informației de 
specialitate utilizată în elaborarea fiecărui item 

3x1p=3 puncte  

 - Câte 1 punct pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui 
item elaborat 

3x1p=3 puncte  

II.2. Argumentare convingătoare a punctului de vedere formulat                              5 puncte  
       Argumentare neconvingătoare, superficială                                                       2 puncte  


