
Ministerul Educaţiei  

Subiecte pentru Etapa judeţeană a Concursurilor la disciplinele tehnologice pentru învăţământ profesional 

 

                                                

   

Concursuri la disciplinele tehnologice pentru învăţământul profesional 
Etapa judeţeană -  12 martie 2022 

 
 
    Domeniul: Mecanică 
    Calificarea  profesională: Mecanic auto  
    Clasa: a XI-a 
 
 Barem de corectare şi notare  
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul. I                                                                                 TOTAL: 20 puncte        
 
I.1.   1-a; 2-c; 3-b; 4-d; 5-d;  6-b;  7-b;  8-a;  9-a;  10-b;                             1x10=10 puncte 
          
I.2.   1-F; 2-A; 3-A; 4-F; 5-F                                                                        1x5= 5 puncte 
 
I.3.    1-e; 2-d; 3-b; 4-vc, 5-a;                                                                       1x5= 5 puncte 
 
 
Subiectul. II                                                                                TOTAL: 30 puncte  
 
II.1.      B.Organele mobile ale mecanismului motor:                                            1x6=6 puncte 
                  pistonul, bolţul, biela, segmenţii, volantul, arborele cotit     
            C.Organele fixe ale mecanismului motor:                                                 1x4=4 puncte               

             blocul cilindrilor, chiulasa, carterul superior, carterul inferior  
 
II..2    a-biela, b-arborele cotit, c-supapa, d-arborele cu came, e-pistonul,         2x5=10 puncte 
 
II.3.   a. 1- închide 

        2- deschide 
    b. 3- scânteia                                                                                             2x5=10 puncte 
    c. 4- rectilinie-alternativă 
    d. 5- temperaturii    

 
Subiectul. III                                                                              TOTAL: 40 puncte 
 

a. Instalaţia de alimentare are rolul de a alimenta cilindrul cu combustibil şi aer necesar 
arderii şi de a evacua gazele arse.                                                                    5 puncte 

 
b. 1-rezervor; 2-filtru decantor; 3-conductă; 4-pompă de benzina; 5-carburator; 
          6- filtru de aer; 7-galerie de admisie; 8-galerie de evacuare; 9-ţeavă colectoare; 
          10-amortizor de zgomot pentru frecvenţe înalte(detenta); 11- amortizor de zgomot 
           pentru frecvenţe joase(toba de esapament); 12-indicatorul nivelului de combustibil; 

         
                                                                                                                          1x12=12 puncte 

        c. Explicarea modului de funcţionare                                                                  23 puncte 



       În timpul fucţionării motorului, pompa de benzină aspiră combustibilul din 
rezervor prin intermediul filtrului decantor şi-l refulează în carburator. Sub influenţa 
depresiunii ce ia naştere în cursa de admisie a pistonului, aerul trece prin filtrul de 
aer, ajungând în carburator,care dozează combustibilul şi încărcătura proaspătă în 
raport cu sarcina motorului şi realizează pulverizarea, vaporizarea şi amestecarea 
parţială a combustibilului cu aerul. Galeria de admisie face legătura între carburator 
şi orificiile de admisie ale cilindrului şi are rolul de a canaliza amestecul carburant. 
După destindere gazele arse sunt evacuate în atmosferă prin galeria de evacuare, 
ţeava colectoare, amortizorul pentru frecvenţe înalte (detentă), tobă de eşapament. 

                

 



Ministerul Educaţiei  
Subiecte pentru Etapa județeana a Concursurilor la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional 

 
 

Domeniul: Estetica si îngrijirea corpului omenesc    Calificarea profesionala: Frizer-coafor-
manichiurist-pedichiurist 
 

Concursuri la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional 

Etapa județeana 

 

Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc     Varianta 1 
Calificarea profesională: Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist  
Clasa: a XI-a, Învăţământ Profesional 

Barem de corectare şi notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Subiectul I         TOTAL: 20 puncte 

 

1a; 2b;3a;4a        2,5px4=10 p 

1A; 2F; 3F; 4A       2,5px4=10 p 

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2,5 puncte. Pentru fiecare raspuns 

incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p. 

Subiectul II         TOTAL: 30puncte 

1.                                                                                                               5px4=20p 

a. Masajul 

b. Stânga 

c. Tunsul 

d. Mantaua de tuns 

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 5 puncte. Pentru fiecare răspuns 

incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p. Se punctează orice varianta corecta de 

răspuns. 

 

2. a. politicoasa; b. importanta; c. protejata; d. utila                      2,5px4=10p 

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 2,5 puncte. Pentru fiecare răspuns 

incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p.  

Subiectul III         TOTAL: 40puncte 

Tehnica decolorării părului.          10p   
  

 Resurse pentru decolorarea părului.                    5p 
 Pregătire şi tehnici de lucru.                     5p   
 Asigurarea condiţiilor de igienă.                   10p 
Tratarea părului după decolorare.                   10p 

 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p. Se punctează orice 

varianta corecta de răspuns. 



 
Ministerul Educaţiei  

Barem  pentru  – Etapa judeţeană a Concursurilor pe meserii 

 
 

Domeniul: Turism şi alimentaţie         Calificarea profesională: Bucătar 
 

CONCURSUL PE MESERII 
Etapa  judeţeană  Tulcea – martie 2022 

 
 
Domeniul de pregătire: Turism şi alimentaţie 
Calificarea profesională: Bucătar  
Clasa a XI-a - învățământ profesional cu durata de 3 ani 
 

 
 

Barem de corectare şi notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul. I.                                                                        TOTAL: 20 puncte        
                               

A. 1. – a; 2. – b; 3. –c;  4. –c; 5. –c;  6. –d.                                            (6p)                      
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. 
 
 

B.  1.- A; 2. – A; 3. –F;  4. –A; 5. –A; 6.- A;  7.- A; 8.- F .                         (8p)                                                                                                 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. 
 

C. 1.- d; 2.- c; 3.- a                                                                                   (6p)                                                                                                                                                                                                          
Pentru răspuns corect  se acordă câte 2p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. 
 
 
Subiectul.II.                                                                                     TOTAL: 30 puncte                                                                                                          
 

1. Clasificarea umpluturilor: 
Umpluturi slabe-obișnuite  
- pentru ciuperci 
- pentru legume 

 
                  Umpluturi grase 

- umpluturi de pasăre 
- umpluturi de pește 
                                                                               (10p) 

Pentru oricare enunţ corect dintre variantele de mai sus se acordă câte 2,5p (5x2,5p) 
Pentru oricare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 
 
 

2. Sufleurile  sunt antreuri calde care au la bază sosul alb de lapte cu consistență 
mai îngroșată în care se încorporează diferite legume mărunțite, cașcaval ras, 
brânză etc..                                                                                      (10p)   
                                                                                                                                                                                                        

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 10p. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.  
Se acceptă și alte formulări care respectă conținutul științific de mai sus. 



 
Ministerul Educaţiei  

Barem  pentru  – Etapa judeţeană a Concursurilor pe meserii 

 
 

Domeniul: Turism şi alimentaţie         Calificarea profesională: Bucătar 
 

 
3. 1-fierbere; 2-nutritivă; 3-nutritivi; 4-lichid; 5-refrigerată;                        (10p)  

                     
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. 
 
 
 
Subiectul.III.                                                                                             TOTAL: 40 puncte                                                                                                                                                                                                            

1.      Eseul“Gustările”                                                              
- definiţia gustărilor   

Gustările sunt preparate culinare prezentate în forme variate, cu aspect atrăgător și 
volum mic.                                                                                                (3p) 
 

Pentru menţionarea corectă şi completă a răspunsului, se acordă 3p. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă  2p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 
 

- clasificarea gustărilor                                                                         (10p) 
 gustări reci: 

 Sandvișuri; 
 Legume umplute; 
 Ouă umplute 

 gustări calde: 
 Crochete; 
 Chifteluțe. 

 
Pentru menţionarea corectă şi completă a fiecărui răspuns se acordă câte 2p (1p pentru 
criteriu şi 1p pentru menţionarea grupelor). 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 
 

- enumerarea materiilor  prime utilizate la prepararea gustărilor                (7p) 
Materiile prime sunt : 

 legume; 
 ouă; 
 brânzeturi; 
 carne; 
 preparate din carne; 
 organe; 
 pâine. 

 
Pentru menţionarea corectă şi completă a fiecărui element se acordă câte 1p (7x1p). 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 
 

- enumerarea a trei operații de bază necesare pentru a obține legume și ouă 
umplute:                                                                                                          (6p) 
 pregătirea legumelor și ouălor pentru umplere; 
 obținerea pastelor de umplere; 
 umplerea legumelor sau ouălor; 

  
Pentru menţionarea corectă şi completă a oricăror cinci elemente, se acordă 6p (3x2p). 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 
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Domeniul: Turism şi alimentaţie         Calificarea profesională: Bucătar 
 

- obiecte de inventar necesare obţinerii gustărilor:                               (4p) 
 

- cuțit; 
- blat de lemn; 
- castroane; 
- linguri; 

 
Pentru menţionarea corectă şi completă a oricăror cinci obiecte de inventar din lista de mai 
sus, se acordă 4p (4x1p). 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 

  
 

2. Defectele, cauzele şi remedierile gustărilor speciale:                                (10p)         
Gustările reci pot prezenta aspect neplăcut din cauză că au fost pregătite cu mult 
timp înainte de prezentare, defect care nu se poate remedia. 
 
Gustările calde pot avea defecte din cauza materiilor prime și a tratamentului termic, 
produse insuficient crescute, consistență uscată, lipsite de elasticitate, umplutură 
neomogenă. 

                         
Pentru fiecare  enunţ corect se acordă câte 5p (2x5p). 
Pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2,5p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  0p. 
 


