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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
14 iulie 2021 

 
Probă scrisă 

TURISM 
 MAIȘTRI INSTRUCTORI 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. (30 de puncte) 
a.  - câte 2 puncte pentru definirea fiecăruia dintre cele două documente necesare desfășurării 
activității unei agenții de turism (brevetul și licența de turism). 2x2 puncte=4 puncte 
b. caracterizarea activității biroului Turism al unei agenții de turism. 6 puncte 
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
c. câte 1 punct pentru precizarea oricăror zece atribuții ale agentului de turism. 
 10x1 punct=10 puncte 
d.prezentarea documentului Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al unei agenții de 
turism. 10 puncte 
Cele 10 puncte se distribuie astfel: 
- prezentarea rolului îndeplinit de către ROF (3 puncte) 
- prezentarea structurii/elementelor de conținut a ROF (7 puncte) 
Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă, dar incompletă a structurii/elementelor de conținut 
a ROF (numai două părți și capitole din structura ROF). 
 
2. (30 de puncte) 
a. prezentarea caracteristicilor constructive și arhitecturale ale hotelului de vacanță. 4 puncte 
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
b. - câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru cerințe pe care trebuie să le 
îndeplinească echipamentul hotelier. 4x2 puncte=8 puncte 
 - câte 1 punct pentru prezentarea corectă dar incompletă a fiecăreia dintre cele patru cerințe pe 
care trebuie să le îndeplinească echipamentul hotelier. (4x1 punct=4 puncte) 
c. caracterizarea materialelor folosite la efectuarea curățeniei în spațiile de cazare. 8 puncte 
4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
d. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror zece operații efectuate în timpul curățeniei într-o cameră 
ocupată. 10x1 punct=10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. (19 puncte) 

a. Detalierea conținutului învățării necesar dobândirii rezultatelor 
învățării vizate 

3 puncte 

b. - Precizarea metodelor de învățământ utilizate în cadrul lecției 2 puncte 
- Justificarea relevanței utilizării metodelor de învățământ în 
raport cu dobândirea rezultatelor învățării 

1 punct 

- Precizarea mijloacelor de învățământ utilizate în cadrul lecției 1 punct 
- Justificarea relevanței utilizării mijloacelor de învățământ în 
raport cu dobândirea rezultatelor învățării 

1 punct 
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- Precizarea formelor de organizare a activității utilizate în 
cadrul lecției 

1 punct 

- Justificarea relevanței utilizării formelor de organizare a 
activității în raport cu dobândirea rezultatelor învățării 

1 punct 

c. Câte 2 puncte pentru prezentarea desfășurării lecției, în care, 
pentru fiecare dintre cele patru momente ale lecției, se 
menționează următoarele elemente corelate: activitatea 
profesorului, activitatea elevilor, strategia didactică și 
metoda/metodele de evaluare. 

4x 2 puncte= 8 puncte 

Nota Corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată 1 punct 
 

II.2. – Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror trei cerințe în organizarea atelierului școlar. 
 3x2 puncte=6 puncte 

       – Câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje ale desfășurării activităților didactice 
în atelier.  2x1 punct=2 puncte 
 
II.3. Câte 1 punct pentru menționarea oricăror trei funcții didactice ale mijloacelor de învățământ. 
 3x1 punct=3 puncte 
 
 
 
 


