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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 (30 de puncte) 
1. (10 puncte) 
a. Câte 1 punct pentru descrierea pe scurt a fiecăreia dintre cele şase componente ale 
potenţialului turistic natural. 6x1 punct=6 puncte 
 
b. Câte 1 punct pentru exemplificarea oricăror două vestigii arheologice existente pe teritoriul 
României. 2x1 punct=2 puncte 
c. Prezentarea potenţialului socio-demografic 2 puncte 
 
2. (10 puncte) 
a. Câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru avantaje ale turismului organizat, pentru turist. 

 4x1 punct=4 puncte 
b. Câte 1 punct pentru menţionarea fiecăruia dintre cele trei dezavantaje ale turismului organizat 
pentru turist, pentru prestatorii direcţi şi pentru organizatorul de turism. 3x1 punct=3 puncte 
c. Câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre cele trei categorii de persoane care apelează 
preponderent la turismul organizat. 3x1 punct=3 puncte 
 
3. (10 puncte)  
a. Prezentarea modalităţii de rezervare a spaţiilor de cazare prin intermediul unor sisteme de 
rezervare 4 puncte 
    2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
b. Câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două soluţii ce pot fi propuse în cazul imposibilităţii 
satisfacerii cererii de rezervare 2x1 punct=2 puncte 
c. Câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru reguli de înregistrare în documentul ,,Evidenţa 
rezervărilor’’ utiilizat în gestiunea tradiţională a rezervărilor 4x1 punct=4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
− Descrierea spaţiilor organizate la nivelul holului recepţiei 10 puncte 
     5 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 

− Câte 1 punct pentru exemplificarea oricăror patru tipuri de spaţii de folosinţă comună 
interioare.                 4x1 punct=4 puncte 
− Câte 1 punct pentru precizarea particularităţilor oricăror cinci spaţii de cazare.  
                   5x1 punct=5 puncte 
− Câte 1 punct pentru menţionarea fiecăreia dintre cele şapte funcţiuni principale de care trebuie 
să se ţină seama la proiectarea, dimensionarea şi echiparea spaţiilor de cazare. 
              7x1 punct=7 puncte 

− Câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre cele patru categorii de spaţii rezervate 
proceselor de producţie şi administrative.             4x1 punct=4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Se acordă 12 puncte pentru prezentarea unui exemplu de aplicare a metodei de evaluare 
verificarea orală, care se distribuie astfel: 

- caracteristicile metodei            2 puncte 
- detalierea conținutului învățării asociat rezultatelor învățării vizate      3 puncte 
- formularea a minim patru întrebări pe care profesorul le adresează elevilor în procesul de 

evaluare              4 puncte 
- câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje ale utilizării metodei 

     2x1 punct=2 puncte 
- menționarea oricărei limite a utilizării metodei           1 punct 

 

2. Se acordă 18 puncte pentru proiectarea unui item cu alegere duală, a unui item de completare 
și a unui item de tip întrebare structurată, care se distribuie astfel: 

- câte 2 puncte pentru respectarea regulilor de proiectare specifice fiecărui item 
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată atât în 
formularea cerinței, cât și în formularea răspunsului așteptat, pentru fiecare item  
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru elaborarea răspunsului corect/așteptat, pentru fiecare item 
 3x2 puncte=6 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 


