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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  

DOMENIUL - Protecția mediului  

Etapa județeană - 2022 

 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 

Calificarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

Clasa: a XII-a 

 

Barem de corectare şi notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I.        TOTAL: 20 puncte 

       

I.1.  1px10 ꞊ 10 puncte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c d c b c b c d a c 

 

I.2.  1px6 ꞊ 6 puncte 

a b c d e f 

F A F A A A 

 

I.3.  1px4 ꞊ 4 puncte 

1 2 3 4 

c a b e 

 

Subiectul II.        TOTAL: 30 puncte 

       

II.1.            10 puncte 

a. Prin biodiversitate se înţelege totalitatea genotipurilor, speciilor şi ecosistemelor ce 

apar într-un areal.        2 puncte 

b. Oricare dintre următoarele: biodiversitate genetică, biodiversitatea speciilor, 

biodiversitatea ecosistemelor, biodiversitatea peisageră   3 puncte 

c. Principiul metodei de determinare a acidității: neutralizarea unei cantități din apa de 

analizat cu o bază în prezența unui indicator.    5 puncte 

 

II.2                   5 x 2p = 10 puncte 

1 2 3 4 5 

fosfați data Sedimentează/depun sticlă 105 

 

 

II.3            15 puncte 

a. Solul se usucă la temperatura de 1050C până la masa constantă și apoi se 

cântărește.          5 puncte 

b. – etuva termoreglabilă; - balanța analitică; - fiola de cântărire; - exicator; -spatulă 

           5 puncte 
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c. U         3 puncte 

Explicitare termeni        2 puncte 

A = masa solului înainte de uscare (sol umed), g 

B = masa solului după uscare, g 

 

Subiectul III.            TOTAL: 40 puncte 

 

III.1                  15 puncte 

a. - Viraj de la roz la incolor               2 puncte 

- pH 8,2                 3 puncte 

     b.Alcalinitate permanentă                3 puncte 

     c.Alcalinitate = V  f (ml HCl 0,1N/100 cm3 ) unde:             2 puncte 

- V = volumul de HCl 0,1 N folosit la titrare, mL 

- f = factorul soluţiei de HCl 0,1 N 

 

Calculul alcalinității 

Alcalinitate = 7,5  1,0873 = 8,1547 (ml HCl 0,1N/100 cm3)           5 puncte 

 

III.2                 25 puncte 

a. Peste 700 grade Celsius              3 puncte 

b. Sulfatul de magneziu; MgSO4  7 H2O;             3 puncte 

200 - 320 grade  Celsius              3 puncte 

c. Calculul masei moleculare a sulfatului de calciu anhidru          3 puncte 

M CaSO4 = MCa+ MS +4 MO= 136 

Calculul masei moleculare a sulfatului de calciu cristalizat          3 puncte 

M CaSO4  2H2O  = M CaSO4  + 2 MH2O = 172 

Calculul cantității de sulfat de calciu cristalizat         10 puncte 

 

172 g soluție CaSO4  2H2O ................................ 136 g CaSO4    

 x g CaSO4  2H2O.......................................... 0,1020 g CaSO4 

 

x =  = 0,129 g CaSO4  2H2O 

  

 

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă punctajul maxim. Pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet, se acordă jumătate din punctaj. Pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.  

Pentru oricare alt mod de rezolvare corect se va acorda punctajul maxim. 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  

Etapa județeană  

                                                                    12.03.2022 

Profil: TEHNIC 
Domeniul/Calificarea: Electronică Automatizări/ Tehnician în Automatizări 
Clasa: a XI-a 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

                                Barem de corectare și notare 
 

Subiectul  I.         TOTAL: 20 puncte 
 
I.1 Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 

1-b; 2-c;  3-b;  4-b; 5-b;  6-a; 7-b;   8-c;   9-a;  10-d;                  10p    
 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

                                            
I.2                 1 -  F:       2 – A;   3 – A;     4  - A;    5 –  A                            5p 

 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
I.3                1-b  ;   2-  c  ;    3 - e   ;   4-  a ;   5 -  d ;                                  5p 

 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
Subiectul  II.         TOTAL: 30 puncte 
 
II.1   10 puncte 
 1-independentă;   2-stabilizare;   3- reglare;   4- aparatul; 

 5-filament;   6-cilindrică;   7-electronii;    8-  solidă;    9- lichidă;     10- decodificator ; 

Pentru fiecare cuvânt scris corect se acordă 1 p. 
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 

 

II.2      5 puncte  
 

a) 1p       VcU 6max   

Pentru răspuns corect se acordă 1 p. 
Pentru  răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 

 
b) 2p    

 1 nrR vad   rezultă       31
v

ad

r

R
n  
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Pentru răspuns corect se acordă 1 p. 
Pentru  răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 

                       
VU 18max  ;         divVc /3,0`   

 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 p. 
Pentru  răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 

c) 2p                Consumul de putere înainte de extindere: mW
r

U
P

v

2,7
2

  

 
Pentru răspuns corect se acordă 1 p. Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 
0,5p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

                      Consumul de putere după extindere:  mW
Rr

U
P

adv

30
2

max 




 
Pentru răspuns corect se acordă 1 p. Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 
0,5p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
 
II.3   15 puncte 
 
Schema se poate reprezenta ca în figura alăturată:      
 
Se acordă 5 puncte pentru reconfigurarea schemei 
 
     

a)                         
    1/Rp= 1/2R + 1/R + 1/2R    Rp=2Ω  2p                 

 
Pentru răspuns corect se acordă 2 p. Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 1p; 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
      Re=R+R/2=3R/2=6Ω                       2p 
 

Pentru răspuns corect se acordă 2 p. Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 1p; 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

  
b)    I= E/(Re+r) = 1A                                   2p      

 
Pentru răspuns corect se acordă 2 p. Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 1p; 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
c)    Uab=I• Rab = 2V                                      2p   

 
Pentru răspuns corect se acordă 2 p. Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 1p; 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
d)    U=E - I• r = 6V                                       2p 

 
Pentru răspuns corect se acordă 2 p. 
Pentru  răspuns parțial ( scrierea formulei de calcul) se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 p. 
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Subiectul  III.                                                              TOTAL: 40puncte             
     
III.1              20p        
                                                                                                  
a) Potentialul punctului D poate fi 0,4V sau 3,5V , dupa cum la ieșirea porții SAU-NU  va fi 0 

logic sau 1 logic.                                                                                               1p 
 Dacă ieșirea porții se află în 1 logic atunci căderea de tensiune la bornele grupului format din 
R și LED va fi VCC-VD  =  5V-3,5V= 1,5V.                                                                2p 
Această tensiune este insuficientă pentru a asigura și deschiderea LED-ului în PSF (1,6V). 
Deci LED-ul va fi deschis doar când potențialul punctului D va fi 0,4V (0 logic).    2p                                                      

 
=>  R = (VCC-VD –VLED)/ I = (5V-0,4V-1,6V)/ 100mA = 30 Ω                                      5p 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

b)   

Funcția logică realizată de circuit este :   f=                  = ABC  .                             3p 

                 

 

 

Pentru realizarea tabelului de adevăr se acordă 3p. 

 

 

 

Dioda va fi aprinsă  pentru toate combinațiile variabilelor de intrare, exceptând   f= ABC = 1.                                                                           

2p    

c) Circuitul logic se poate înlocui cu o poartă logică ȘI cu trei intrări.                          2p 

              
 

III.2                      20p   
      

             

 
a. Dacă comutatorul K este pe poziţia 2, potenţialul bazei este 0 V, rezultă că tranzisorul este 

blocat. Deci tranzistorul se află în regimul de blocare. 

 

Se acordă 2 puncte pentru argumentarea corectă a regimului în care funcţionează tranzistorul şi 0 

puncte pentru argumentare greşită sau lipsa acesteia. 

 

A B C f 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

 0 1 0 0 

0 1 1 0 

 1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 
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Tranzistorul fiind blocat prin rezistenţa RC și prin LED va trece curentul ID . 

  

E = RC•ID + UD  

   
1p 

RC = (E - UD)/ ID 1p 

RC = (12 -2)/ 10•10-3 = 1 k Ω 
          
1p 

 
Pentru răspuns corect se acordă 1 p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 
              
b. 
Pentru ca LED-ul să funcţioneze în punctul static ID =10 mA şi UD = 2 V , se impune ca 

valoarea tensiunii colector emitor să fie 2 V.                  2p 

 

Pentru răspuns corect se acordă 2 p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 

 

 
E = RC•(IC + ID) + UCE                                                                    

   
3p 

 
IC = (E - UCE - RC• ID)/RC, unde UCE = UD   1p+1p   

IC = (12 - 2 –5)/500 = 0,01 A = 10 mA   2p 
 
IB = IC/ β = 10/100 = 0,1 mA = 100 μA                                                      
   

1p +1p 
 

E = RB• IB + UBE   1p 
RB = (E - UBE)/ IB   1p   

RB = (12 – 0,6) /(0,1•10
-3

) = 11,4•10
4
 Ω  = 114 kΩ      2p 

 

Pentru răspuns corect se acordă punctajul specificat mai sus. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p. 
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Etapa județeană – 2022 

 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 

Calificarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

Clasa: aXI-a 

 

Barem de corectare şi notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I.         TOTAL: 20 puncte 

     

I.1.  1px10 ꞊ 10 puncte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b c d d c b c a b c 

 

I.2.  1px5 ꞊ 5 puncte 

a b c d e 

F A F F A 

 

I.3.  1px5 ꞊ 5 puncte 

1 2 3 4 5 

c e b a d 

 

Subiectul II.         TOTAL: 30 puncte 

      

II.1.            10 puncte 

a. Soluția etalon este soluția titrantă de concentrație exacta.   2 puncte 

Titrul unei soluții este cantitatea de substanță dizolvată exprimată în grame aflată într-un 

cm3 de soluţie         3 puncte 

b. Oricare trei dintre următorii indicatori:     3 puncte 

fenolftaleină, metiloranj, roşu de metil, turnesol c) 

c. oricare dintre următoarele:       2 puncte  

balon cotat, pipetă, cilindru gradat, baghetă de sticlă, sticlă de ceas 

II.2                   5 x 2p = 10 puncte 

1 2 3 4 5 

hidroxil moli Punct de echivalență obiect deșeu 
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II.3            10 puncte 

a. Titrarea este operaţia de adãugare treptatã în volume mici a soluţiei reactiv (picãturã cu 

picãturã) la soluţia substanţei de analizat, pânã la atingerea echivalenţei.  5 puncte 

b. sã fie stoechiometrice;        3 puncte 

sã fie practice totale;  

sã se desfãşoare cu vitezã mare, încât determinarea sã fie rapidã;  

sfârşitul reacţiei sã fie uşor sesizabil.  

c. Metiloranj          2 puncte 

 

Subiectul III.         TOTAL: 40 puncte 

 

III.1              15 puncte 

a.     
   

   
     ; md1 

          
   

 
       

   
  20 g NaCl    2 puncte 

    

    
   

   
     ;md2 

         

   
 
       

   
     g NaCl    2 puncte 

    

                  20+120        H2SO4    2 puncte 

                      200+400+800           2 puncte 

        
       

       
                 2 puncte 

b.         
       

        
 
    

    
                      5 puncte 

 

III.2             25 puncte 

 

a. NaOH + HCl     NaCl + H2O                     2 puncte 

b.  

CNaOH   V NaOH   FNaOH = CHCl   V HCl   FHCl       2 puncte 

FNaOH = 
                   

               
           2 puncte 

 

FNaOH = 
               

        
 =
      

    
 = 1,0714         5 puncte 

c.  

        
    

     
 = 
    

 
 = 36,5          2 puncte 

 md= Cn   Eg    Vs            1 punct 

 md = 0,1   36,5   0,5= 1,825g          2 puncte 

ms10% = 
         

  
             1 punct 
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ms10% = 
              

  
 = 18,25 g          3 puncte 

Vs 10% = 
  

  
              1 punct 

Vs 10% = 
     

    
 = 17,38 cm

3
         4 puncte 

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă punctajul maxim. Pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet, se acordă jumătate din punctaj. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, se acordă 0 puncte.  

Pentru oricare alt mod de rezolvare corect se va acorda punctajul maxim 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
Faza județeană-12.03.2022  

 
 

Profilul:TEHNIC 
DOMENIUL: MECANICĂ 
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.   (10 p.)      1- c; 2- b ; 3- a; 4- d; 5- a; 6- a; 7- c; 8- b; 9- a; 10- c.                                              
Pentru fiecare răspuns corect se acordă cate 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0p. 
I.2.    (5 p.)       1- c; 2- d ; 3- b; 5- a; 6- e.                                                                              
Pentru fiecare răspuns corect se acordă cate 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0p. 
I.3.    (5 p.)       a-F; b-A; c-F; d-A; e-F. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă cate 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0p 
 
Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte 
II.1.       (2p.) 
      late, trapezoidale, rotunde 
Pentru oricare 2 răspunsuri corecte se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0p. 
II.2.       (3p.) 
       duritatea; elasticitatea; plasticitatea; rezistenţa mecanică; rezistenţa la şoc; rezistenţa la 
oboseală.    (6x0,5p.=3p.) 
Pentru fiecare proprietate corect exprimată se acordă câte 0,5p; pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia 0p 
II.3.       (4p.) 
       a. Asamblare prin încălzire numită și fretare. 
       b. 1- piesa cuprinzătoare ( cu alezaj) ; 2- pieasa cuprinsă ( arbore) 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns parțial 1p; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia 0p. 
II.4.       (5p.) 
    a- dinamometre; b- valoarea; c- sistem; d- degradare, e- creșterea. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0p. 
II.5        (6p.) 
                  a.     Dimensiunea limită maximă.   Dmax = N + As = 10 + 0,55 = 10,55 mm 

   b.     Dimensiunea limită minimă.    Dmin = N + Ai =  10 - 0,75 = 9,25 mm  
   c.     Toleranţa                 TD =  Dmax - Dmin = 10,55 - 9,25 = 1,30mm  

  sau        T = As - Ai = 0,55 + 0,75 =1,30mm 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns parțial 1p; pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia 0p. 
II.6.       (10p.) 

a. (6p.)     4 – capac; 5 – distanţier de compensare; 6 – corp.  
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Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0p. 

b. (2p.)  Cuzinetul. 
Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

c. (2p.)  Materiale antifricţiune. 
Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte 
III.1.      (20p.) 
a. Domeniile de folosire ale arcurilor sunt variate, cele mai importante fiind: 

– amortizarea socurilor si vibratiilor (la suspensiile autovehiculelor, cuplaje elastice, 
fundatia utilajelor etc.). 
– acumularea de energie (la ceasuri cu arc, arcurile supapelor etc.), care apoi poate fi 
restituita treptat sau brusc. 
– exercitarea unei forte permanente, elastice (la cuplajele de siguranta prin frictiune, 
ambreiaje prin frictiune etc.). 
– reglarea sau limitarea fortelor (la prese, robinete de reglare etc.). 
– masurarea fortelor si momentelor, prin utilizarea dependentei dintre sarcina 
exterioara si deformatia arcului (la cantare, chei dinamometrice, standuri de incercare 
etc.). 
– modificarea frecventei proprii a unor sisteme mecanice. 

 
Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
b. Arcurile elicoidale,sunt cele mai raspandite in practica,se monteaza ,in general,usor,fara 

a fi nevoie de dispozitive speciale. 
-Exista situatii in care arcul se monteaza cu o anumita strangere,astfel incat el sa fie capabil 
sa transmita in continuare o forta de o anumita valoare.  
-Pentru a se stabili valoarea deformarii elastice (sagetii), necesara realizarii unei anumite 
forte,este necesar sa se cunoasca caracteristica arcului K, definita ca fiind raportul: K = F/f, 
in care:F este incarcarea arcului. f- este deformatia elastica (sageata) corespunzatoare 
incarcarii F. 
-Aceasta caracteristica se determina pe masini speciale de incarcat arcuri. Tot pe aceasta 
masina se pot supune unei probe de durata arcurile elicoidale care joaca un rol functional 
important. Incercarea consta in supunerea arcului la incarcari de o anumita valoare, 
realizarea sagetii corespunzatoare si urmarirea mentinerii ei neschimbata pentru o 
anumita perioada de timp. 
-Pentru determinarea caracteristicilor arcurilor mici se poate folosi un dispozitiv ca cel 
reprezentat in figura urmatoare: 

 
Arcul 1, caruia i se determina caracteristica , este strans intre talerele 2 si 3, prin apasarea 
cu o forta realizata prin actionarea manetei 4 si a tijei 5. 
Valoarea fortei se citeste pe cadranul dinamometrului 6 legat de talerul 3. 
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Pentru diferitele valori ale fortei de incarcare F, se citeste pe rigla 7 valoarea sagetii f, in 
dreptul indicatorului 8, solidar cu talerul 2, dupa care se stabileste valoarea caracteristicii, pe 
baza relatiei enuntata mai sus. 

-In timpul asamblarii, pentru a reliza o forta de o anumita valoare, arcul trebuie sa capete o 
sageata rezultata prin impartirea fortei respective la caracteristica arcului. Sageata se 
masoara cu un dispozitiv ( subler, ceas comparator) din momentul inceperii deformarii 
arcului. 

-De obicei, arcul este strans cu o tija filetata ce trece prin interiorul arcului si cu ajutorul unor 
piulite. Intrucat, in starea destinsa, arcul poate avea lungime mai mare decat tija 
interioara, este necesara comprimarea lui in vederea introducerii piulitelor si capacului de 
strangere. 

 
Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. Reprezentarea schematică corectă și completă- 2p., 
iar parțial completă- 1 p. Lipsa reprezentării- 0p. 
 
c. Tehnologia de obtinere (execuție) a arcurilor depinde, cu precadere, de forma 
constructiva a acestora.  
-Semifabricatele pentru arcuri elicoidale se prezinta sub forma de sârme, bare, benzi etc. 
-Forma elicoidala se obtine prin înfasurare la rece (la arcuri cu sectiune mica) sau prin 
înfasurare la cald (la arcuri cu sectiune mai mare).  
-Tratamentul termic se efectueaza, în general, dupa înfasurare. La arcuri înfasurate la rece, 
putin solicitate, tratamentul termic se poate face înainte de înfasurare, urmând ca dupa 
înfasurare sa se efectueze doar operatii de revenire. 
-Calitatea suprafetei arcurilor este determinanta pentru rezistenta acestora la oboseala. În 
scopul cresterii durabilitatii arcurilor supuse la solicitari variabile, masurile care se iau sunt: 
rectificarea suprafetei arcului (dupa tratamentul termic), durificarea stratului superficial (daca 
nu este posibila rectificarea), acoperirea suprafetei (pentru protectie împotriva coroziunii), 

evitarea decarburarii suprafetelor în timpul tratamentului termic etc. 
 
Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 
0p. 
III.2.      (20p.)  

a. (2p.) Filetul reprezintă totalitatea spirelor dispuse pe o suprafaţă cilindrică sau 
conică, exterioară sau interioară, iar uneori pe o suprafaţă plană 

Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

b. (6p.)   

 profilul filetului 

 pasul filetului 

 diametrul exterior 

 diametrul interior 

 diametrul mediu 

 unghiul profilului 
Pentru răspuns corect se acordă 1p., pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
            c.   (2p.)   Scule utilizate: filiere. 
                 Sunt scule aşchietoare formate dintr-un inel întreg sau spintecat prevăzut cu un  
                 filet interior cu elemente tăietoare. 
Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
            d.   (8p.)     Etapele filetării exterioare sunt: 

 strângerea piesei de filetat în menghină şi ungerea abundentă cu ulei; 
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 montarea filierei în portfilieră; 

 aşezarea filierei pe capătul tijei; 

 rotirea filierei în sensul acelor de ceasornic pentru filetul pe dreapta şi în sensul 
invers acelor de ceasornic pentru filetul pe stânga 

   Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
            e. (2p.)  La controlul filetelor se urmăreşte: calitatea suprafeţei prelucrate; 
respectarea dimensiunilor elementelor geometrice principale ale filetelor (diametrul mediu, 
pasul, unghiul flancurilor). Controlul se poate efectua prin două metode: metoda complexă şi 
metoda diferenţială. 
Pentru răspuns corect se acordă 2p., pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1p., pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
DOMENIUL Economic, administrativ, comerț 

Etapa județeană  
 
 

Profilul: Servicii 
Clasa: a XII-a 

 
 

Barem de corectare şi notare 

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

1.  
 I.A. 10 puncte  
1- c ; 2 -b  ; 3 -b ; 4 -c  ; 5 - a ; 6 - c; 7 - b ; 8 - c  ; 9 -d ; 10 -a ;  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (10x1p=10 puncte).  
I.B. 6 puncte  
1 - A; 2 -F ; 3 - F; 4 - F ; 5 - A ; 6 - A 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (6x1p=6 puncte).  
I.C. 4 puncte  
1-c ; 2 -d ; 3 - a ; 4 -e;  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (4x1p=4 puncte). 
 
 
Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte 
 II.A.  20 puncte 
1, Canalul de distribuție este drumul pe care-l parcurge un produs fie el tangibil sau  
intangibil, de la producător la consumator. 
Pentru definiție corectă se acordă 1 punct 
 
2. Trei avantaje ale utilizării unui intermediar 
- minimizarea costurilor legate de organizarea  vânzării, depozitării etc 
- disponibilitatea imediată a produsului în zona de vânzare, a serviciului înainte și după 
vânzare 
- contactul producătorului cu piața, culegerea și gestionarea informațiilor de la actualii și 
potențialii clienți 
Pentru fiecare avantaj se acordă 1 punct (3x1p=3 puncte). 
 
3. Patru avantaje ale canalelor lungi de distribuție 
- personal de vânzare redus 
- finanțare mai bună a producției 
- cheltuieli reduse de facturare și transport 
- reglare mai bună a stocurilor și a vânzărilor de către intermediari 
Pentru fiecare avantaj se acordă câte 2 puncte(4x2p=8 puncte) 
4. Patru dezavantaje ale canalelor directe de distribuție 
- stocuri foarte ridicate 
- costuri ridicate cu organizarea și coordonarea vânzărilor 
- oferta limitată la producția proprie 
- cheltuieli de promovare ridicate 
- nevoia permanentă de lichidități 
Pentru fiecare avantaj se acordă câte 2 puncte(4x2p=8 puncte) 
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II.B.  10 puncte 
1. Dimensiunile gamei de produse în perioada curentă și de bază 
Dimensiunile gamei de produse în perioada de bază sunt :  
 Lărgime = 4 ; Profunzime = 4,6,5,3 ; Lungime = 18 
Se acordă 1 punct pentru Lărgime, 1 punct pentru Profunzime, 1 punct pentru Lungime 
(3x1p=3 puncte). 
Dimensiunile gamei de produse în perioada curentă sunt 
Lărgime = 3 ; Profunzime = 4,6,5 ; Lungime = 15 
Se acordă 1 punct pentru Lărgime, 1 punct pentru Profunzime, 1 punct pentru Lungime 
(3x1p=3 puncte) 
2. Analizai evoluției în timp a gamei de produse  
Calcul ritmul înnoirii sortimentale = produse nou introduse în fabricație/produse existente în 
fabricație la sfârșitul perioadei x 100= 0% 
Se acordă 0,5 puncte pentru formulă, 0,5 puncte pentru calcul corect (2x0,5p=1 punct). 
Calcul ritmul diversificării sortimentale = (produse nou introduse în fabricație - produse 
scoase din fabricație/ produse existente în fabricație la începutul perioadei x 100= – 16,66% 
Se acordă 0,5 puncte pentru formulă, 0,5 puncte pentru calcul corect (2x0,5p=1 punct). 
3. Definiți liderul gamei de produse- Produs care asigura cea mai mare parte din cifra de 
afaceri a gamei. ( deține cea mai mare pondere în cifra de afaceri). 
Pentru definiție corectă se acordă 1 punct 
 
Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte 

1.                                                                                                                     22 puncte  

Folosim următoarele notații:  
- venituri din exploatare (VE)  

- venituri financiare (VF)  

- cheltuieli de exploatare (CE)  

- cheltuieli financiare (CF)  
 
Rezolvare :  
a) Rezultatul din exploatare = VE – CE = 470.000 – 300.000 = + 170.000 lei (profit)  
b) Rezultatul financiar = VF – CF = 10.000 – 60.000 = - 50.000 lei (pierdere)  
c) Rezultatul brut(RB) = VE + VF – CE - CF= +120.000 lei ( profit) 
d) Rezerva legală = 5% * Profit brut = 5%*120.000 = 6.000 lei 
e) Rezultat fiscal = Rezultat brut + Cheltuieli nedeductibile fiscal- Deduceri fiscale 
= 120.000lei +8.000 – 31.000 = 97.000 lei  
f) Impozitul pe profit (Ip) = rezultat fiscal x cota Ip = 97.000 x 16% = 15.520 lei  
g) Profitul net = RB – Ip  
Pn = 120.000 – 15.520 = 104.480 lei  
Pentru fiecare formulă scrisă corect se acordă câte 1 punct (7x1p=7 puncte).  
Pentru fiecare calcul corect de la a) b) c) d) f) g) se acordă câte 2 puncte (6x2p=12 
puncte).  
Pentru calculul corect de la punctul e) se acordă 3 puncte. 
 
 
2.                                                                                                                              18 puncte 
a) Minus de mărfuri la inventar   
607  A+D  607  =  371  500  
371              A-C 
 

 

b) Imputație gestionar  
4282  A+D  4282  =     %  714  
7581  P+C      7581  600  
4427  P+C      4427  114 
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c) Plus la inventar produse finite  
345  A+D  345  =  711  400  
711              P+C   
 
d1) Minus neimputabil materii prime 

 

601 
301 

A+D 
A-C 

601  =  301  300 
  

 
 
d2)  
 
 
 
 
635  
4427  

 
 
TVA 
aferent 
lipsei 
neimputa
bile  
A+D  
P+C  

 
 
 
 
 
 
 
635  

 
 
 
 
 
 
 
=  

 
 
 
 
 
 
 
4427  

 
 
 
 
 
 
      
    57  

 
e) Minus neimputabil laptop 

 
 

2131  A-C  2814  =  214  2.500  
 
 
Pentru fiecare analiză contabilă corectă se acordă câte 1 punct (6x1p=6 puncte).  
Pentru fiecare formulă contabilă întocmită corect se acordă câte 2 puncte (6x2p=12 
puncte). 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
DOMENIUL/DISCIPLINA: Economic, administrativ, comerț 

Etapa Județeană Tulcea - 2022 

Profilul: Servicii 

Clasa: a XI-a 
Barem de corectare și notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
SUBIECTUL. I.                                                                                TOTAL: 20  puncte 

    

IA.   10 puncte 

1 - c; 2 - c; 3 - c; 4 - d; 5 – b; 6 – c; 7 – b; 8 – c; 9 - c; 10 - c 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (10x1p=10 puncte). 

  

 IB.   5 puncte 

1 - A; 2 - A; 3 - F; 4 - F; 5 - A 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte). 

  

 IC. 5 puncte 

  1 – f; 2 – d; 3 – b; 4 – e; 5 – c 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte). 

 
SUBIECTUL.  II.                                                                            TOTAL: 30 puncte 

IIA.     10 puncte 

1 -  funcția; 2 – postul; 3 – compartimentul; 4 – ponderea ierarhică;  5 – nivelul ierarhic. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (5x2p=10 puncte). 

  

 IIB.      10 puncte 

a) 

 
 

 3.Satisfacerea în condiții superioare a 
necesităților de consum și utilizare 
reprezintă 

FUNCŢIE OBIECTIV 

1.Cercetarea pieței, a nevoilor de utilizare sau de consum 
reprezintă 

FUNCŢIE PREMISĂ 

2.Îmbunătățirea permanentă a capacității de adaptare a 
întreprinderii la cerințele mediului său de piață 
reprezintă 

FUNCŢIE MIJLOC 
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Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0p. (6x1p=6puncte) 
 
b). Explicarea rolului funcțiilor: 

(2) Prin îmbunătățirea permanentă a capacității de adaptare a întreprinderii la 
cerințele mediului său de piață se asigură înfăptuirea obiectivelor strategice ale agentului 
economic.Prin creșterea capacității de antrenare a tuturor resurselor de care dispune în fiecare 
moment (resurse materiale, financiare și umane) se asigură adaptarea operativă a activității 
desfășurate la cerințele pieței, ale consumatorului. 

 
(3) Satisfacerea în condiții superioare a necesităților de consum și utilizare 

reprezintă rațiunea de a fi a agentului economic, prin realizarea bunurilor și serviciilor.Prin 
această funcție se vizează producerea și oferirea numai a acelor produse și servicii necesare 
consumului productiv și personal 
 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns parțial corect se acordă 1 p; 
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. (2x2p=4puncte) 

 

IIC. 10 puncte 

 
a) Structură ierarhic-funcţională 

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. 
 

b) Societate pe acţiuni 

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. 
 

c) 3 puncte 

1 - Consiliul de administrație 

2 - Birou Financiar 

3 – Birou Marketing  
 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 punct (3x1p=3 puncte). 
 

d) 2 puncte 

 După sfera de cuprindere este organigramă generală. 

 După modul de ordonare a compartimentelor și a relațiilor dintre ele este 

organigramă piramidală. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (2x1p=2 puncte). 

 

e) 5 niveluri ierarhice 

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. 

 

f) de cooperare 

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. 

 

g) pondere ierarhică:  2 

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. 
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Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte 
 

a) 

1. Se înregistrează emisiunea de noi acţiuni 
 
a. Calcularea primei de emisiune 

Valoarea de emisiune: 10.000 x 2,50 lei = 25.000 lei  
Valoarea nominală: 10.000 x 2 lei = 20.000 lei 
Prima de emisiune: 10.000 x( 2,50- 2)= 10.000* 0,50 lei / acţiune = 5.000 lei 
 SAU 
 25.000 - 20.000 = 5.000 lei 
Pentru calculul corect a primei de emisiune se acordă 1 punct. 

 
b. Înregistrarea emisiunii acţiunilor         

 
456   A+D 
1011 P+C 
1041 P+C 
 

456 = % 25.000 
1011 20.000 
1041 5.000 

Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 3 puncte. 
 
2. Se înregistrează: 

 
a. Încasarea în contul curent a contravalorii noilor acţiuni emise 

5121 A+D 

456   A-C  
 

5121 = 456 25.000 

 
Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte. 

 
b. Trecerea capitalului social subscris nevărsat la capital social subscris vărsat 

1011 P-D 

1012 P+C 

 

 1011 = 1012 20.000 

 
Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte. 

 
3. Se înregistrează încorporarea primelor în alte rezerve 

1041 P-D 
1068 P+C 
 
 1041 = 1068 5.000 

Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 4 puncte. 
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4. Se înregistrează: 
a. Achiziționarea imprimantei 

 
214 A+D 
404 P+C 
4426 A+D 
 
% =  404    3.570 
214            3.000 
4426             570   
 
Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte. 
 
b. Calculul TVA  = 3.000  x 19% = 570  lei  
 
Pentru calculul corect al TVA deductibilă se acordă 2 puncte. 
 
5. Se înregistrează: 

a. Vânzarea mijlocului de transport incomplet amortizat 
461 A+D 
7583 P+C 
4427 P+C 

 461 = % 71.400 
7583 60.000 
4427 11.400 

Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 4 puncte. 
 
b. Scăderea din gestiune a mijlocului de transport vândut 

 

2133 A+D 

6583 A+D 

2813P+C 

 
% = 2133    80.000 
2813 48.000 
6583                    32.000 

Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte. 
 
Amortizarea cumulată ( valoarea amortizată)= Valoarea contabilă de intrare *60% 
                                                                     = 80.000*60%=48.000 lei 
Pentru calcularea corectă a amortizării cumulate se acordă 1 punct. 
 
Valoarea rămasă de amortizat= Valoare contabilă de intrare- Amortizare cumulată 
                                                80.000- 48.000=  32.000 lei 
 
Pentru calcularea corectă a valorii rămase de amortizat se acordă 1 punct. 

 
6. Se înregistrează  plata furnizorului 

401 P-D 

5121 A-C 
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401 = 5121 10.000  
Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte. 
 
7. Se înregistrează consumul de materii prime 

 

601 A+D 

301 A-C 

 

601= 301           20.000 

 
Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte. 
 

8. Achiziționarea unei licențe  
205 A+D 
404 P+C 
4426 A+D 
 
%=  404  4.760 
205         4.000 
4426       760 

Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte 
 

9. Înregistrarea amortizării lunare a  mijlocului de transport  
6811 A+D 
2813 P+C 
 
6811=2813  500  

Pentru ȋntocmirea corectă a formulei contabile se acordă 2 puncte 
 
b) 

D 1012 C 
 SIC 250.000 
 20.000 

RD - RC 20.000 

TSD - TSC 270.000 

SFC 270.000  

 

D 2133 C 
SID 200.000  

 80.000 

RD - RC                  80.000 

TSD 200.000 TSC                80.000 
 

  

SFD             120.000    

 

 

                  D                                 301                                  C 
SID 100.000  

 20.000 

RD - RC 20.000 

TSD 100.000 TSC 20.000 
 

  

SFD     80.000 
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D 5121 C 
SID 180.000  

25.000  

                         10.000 

  

RD 25.000 RC 10.000 

TSD 205.000 TSC 10.000 
 SFD 195.000 

 

Pentru ȋntocmirea corectă a fiecărui T se acordă câte 2 puncte (4 x 2p = 8 puncte) 
 

 

 



Ministerul Educaţiei 
Barem pentru – Etapa judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” 

 

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului/domeniul: Industrie alimentară/Tehnician analize produse alimentare/ a XII-a 
 

1 

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
Domeniul: Industrie alimentară/ Analize produse alimentare 

Etapa judeţeană – 12 martie 2022  

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului 
Clasa: a XII- a 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
Subiectul. I.                 TOTAL: 20 puncte 
I.1             10p 
1. a;    2. a;   3. b;   4. c;   5. b;   6. c;    7. a;    8. a;  9.d;   10.c. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un punct; iar pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. (10x1=10p) 
I.2              5p 
1 – c; 2 – d; 3 – b;   4 – f;     5 - e.  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. (5x1=5p) 
I.3.               5 p 
a – F;     b – A;     c – F;    d – F;    e – A. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. (5x1=5p) 
Subiectul. II.                  TOTAL: 30  puncte 
II1.  2p 
Umiditatea reprezintă cantitatea de apă dintr-un produs raportată la masa sa, exprimată 
procentual. 
Pentru răspuns corect se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 
1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
II. 2.    4×2 = 8p 
1- cromatul de potasiu; 2- galben-portocaliu; 3- etuvă; 4-exsicator.  
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0p. 
II. 3.    4×2 = 8p 
 Caracteristicile importante în aprecierea calităţii preparatelor din carne sunt: 

- conţinutul de apă, %; 
- conţinutul de sare, %; 
- conţinutul de grăsime, %; 
- conţinutul de proteine, %; 

Pentru oricare răspuns corect se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
II.4.  12 p 

a. balanţă hectolitrică; (2p) 
b. 1-cilindru, 2-cilindru cu fund mobil, 3-cilindru cu rol de pâlnie, 5 – cutie cu greutăți.     

                                                                                                (4 x 2 p = 8 p) 
c. Cuţitul are rolul de a asigura eliminarea surplusului de semințe. (2p) 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte; pentru fiecare răspuns incorect sau 
lipsa acestuia 0p. 
Subiectul. III.                TOTAL: 40 puncte 
III:1  Se acordă 20 puncte astfel: 

a. Principiul metodei – titrarea ionilor de clor din extractul apos al probei de analizat cu 
azotat de argint în prezenţa cromatului de potasiu. Azotatul de argint în exces, 
reacţionează cu cromatul de potasiu dând un precipitat roşu cărămiziu de cromat de 
argint, care indică sfârşitul reacţiei.    (4p) 

Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 
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b. Formula           (10 p) 

%NaCl = 100
00585,0

2

1 


V

V

m

V
  

 
Pentru scrierea corectă a formulei se acordă 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
0,00585 – g NaCl corespunzător la 1 cm3 AgNO3, 0,1n; 
V – volumul de AgNO3 0,1 n folosit la titrare, în cm3;  
m – masa probei de analizat, în g; 
V1 – volumul de apă adăugată, în cm3;  
V2 – volumul de probă folosită la titrare, în cm3. 
 
Pentru explicitarea  corectă a fiecărui termen din formulă se acordă câte 1 punct.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. (5x1=5p) 
 
     

c. Calculul %NaCl = 1,52 %              (2p) 
Pentru calcul corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă 0 puncte. 
 

d. – pentru calităţile gustative 
- pentru verificarea reţetei de fabricaţie            (4p) 
 
Pentru fiecare scop identificat corect se acordă câte 2 puncte. pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0p. (2x2=4p) 

 
III.2           Se acordă 20 puncte astfel: 

a.                   (4p) 
Metoda refractometrică se bazează pe proprietatea substanţelor transparente de a devia 
raza de lumină care le străbate. Gradul de deviere este specific fiecărei substanţe şi este 
caracterizat prin indicele de refracţie. 
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se 
acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
b.                    (3p) 
refractometru portabil; termometru; pipetă de sticlă 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0puncte. (3x1=3p) 

 
c. Se acordă13 puncte astfel:  
Mod de lucru 
Calibrarea:                    (9 p) 
1. Se deschide capacul prismei. 1p 
2. Se pun 1 – 2 picături din apă distilată pe prisma inferioară, utilizând o pipetă.     1p 
3. Se închide prisma superioară.  1p 
4. Se ţine refractometrul cu partea frontală către o sursă de lumină (naturală sau artificială). 

1p 
5. Se priveşte prin ocular şi se roteşte inelul de compensare spre stânga sau spre dreapta 

până când se obţine o imagine clară. 1p 
6. Linia de demarcaţie dintre zona luminoasă şi cea întunecată trebuie să coincidă cu 

intersecţia diagonalelor. Linia de demarcaţie dintre zona luminoasă şi cea întunecată 
indică valoarea concentraţiei în substanţă uscată solubilă, în %, şi trebuie să fie 0 pentru 
apa distilată.             2p 



Ministerul Educaţiei 
Barem pentru – Etapa judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” 

 

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului/domeniul: Industrie alimentară/Tehnician analize produse alimentare/ a XII-a 
 

3 

7. Dacă există o deviaţie faţă de această valoare, se parcurg următorii paşi  (la temperatura 
de 20˚C): 
a ) Se slăbeşte piuliţa de fixare a şurubului de calibrare. 
b ) Se roteşte şurubul de calibrare pentru a ridica sau coborî scala. 
c ) Se strânge piuliţa de fixare a şurubului de calibrare.      2p 

Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0p. 

 
Măsurarea:                     (4p) 
Se parcurg primele  etape de mai sus, folosind în locul apei distilate proba de analizat şi se 
continuă astfel: 
 
8. Se citeşte pe linia de demarcaţie dintre zona luminoasă şi cea întunecată  valoarea în 

procente. Aceasta trebuie să coincidă cu intersecţia diagonalelor. 1p 
 

9. După folosire, se curăţă  cu mare atenţie prisma şi capacul prismei cu o cârpă moale 
înmuiată în apă sau dietileter.  1p 

 
10. Corecţii: Dacă temperatura produsului în timpul determinării  a fost mai mare de 200C, 

se măreşte valoarea citită cu câte 0,07 unităţi pentru fiecare grad de temperatură. Dacă 
temperatura produsului în timpul determinării  a fost mai mică de 200C, se micşorează 
indicele de refracţie citit cu câte 0,07 unităţi pentru fiecare grad de temperatură. 2p 

 
 

Pentru răspuns corect se acordă punctajul de mai sus ; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0p. 
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE 

  Domeniul: Industrie alimentară/ Analize produse alimentare 

Etapa judeţeană – 12 martie 2022 
 

BAREM DE CORECTARE  ŞI NOTARE 
 
Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului 
Clasa a XI-a  
 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
 
Subiectul I                                                                                                  TOTAL: 20 puncte 
 
I.1.  1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a; 5 - b; 6 – c; 7 – a; 8 – b; 9 – a; 10 – c.  

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0(zero) puncte.               10x1=10p 
I.2.  a. – F; b. – F; c. – A; d. – F; e - A 

Se acordă câte 1  punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia se acordă 0(zero) puncte.    5x1=5p 
I.3.  1 - e; 2 - f; 3 - a; 4 – c; 5 – d. 

Se acordă câte 1  punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia se acordă 0(zero) puncte.    5x1=5p 
 
Subiectul II                                                                                                   TOTAL: 30 puncte 
 
    II.1.  1 - monoglucide; 2 - apă; 3 – roșii; 4-albe; 5-hidratare; 6 – normală; 7 - sticlă; 8 – 
extractul;  9 – probei; 10 - NaOH.  
  Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă zero puncte.                             10x1=10p 
 

  II. 2. a. Stratul aleuronic este format din  celule mari, străvezii ce conțin granule de amidon și 
substanțe proteice greu asimilabile de organism. 
 

Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect şi 
complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.
                                   4x1=4p 

b. Endospermul sau corpul făinos al bobului de grâu este format din celule mari 
,poliedrice, bogate în amidon și substanțe proteice ușor asimilabile de organism. 

 
 Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect şi 
complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.
                                          4x1=4p 
 
II.3. a. Ebuliometru  

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă zero puncte.                                             2x1=2p 
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       b. Determinarea concentrației alcoolice a vinului 
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă zero puncte.                                                    2x1=2p 
       c.  Determinarea punctului de fierbere al vinului, care se găsește între punctul de fierbere al 
apei (1000C) și cel al alcoolului etilic (78,30C), vinul fiind un amestec hidroalcoolic. 

Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect şi 
complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.
                                         5x1=5p 
d. 2 – termometru; 3 – refrigerent; 5 – spirtieră. 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă zero puncte.      3x1=3p 
 
 
Subiectul III                                                                                               TOTAL: 40 puncte 
 
III.1. Se acordă 10 puncte astfel: 
 

 100
1,0





m

V
Aciditatea   [grade]                                  3p   

Pentru scrierea corectă a  formulei de calcul a acidităţii se acordă 3 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.    
 
 V = volumul de NaOH folosit la titrare, cm3 

           m = masa probei luată în analiză, g                               2p 
Pentru explicitarea corectă și completă a termenilor se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial 
corect şi complet se acordă 1punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero 
puncte.       
 V = Vf – Vi  = 2,8 – 2 = 0,8 cm3                                                        1p 

 
Pentru calcularea volumului de NaOH 0,1n folosiţi la titrare se acordă 1 punct. Pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.      
 Aciditatea = (1,8x0,1x100)/5=1,6 grade                      2p 
 
Pentru calcularea  corectă se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă zero puncte.      
 Proba analizată este corespunzătoare din punctul de vedere al acidității deoarece 

valoarea obținută se încadrează în valorile STAS.            2p      
   
 Pentru intrepretare corectă se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial corect şi complet se 
acordă 1punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.  
     
 
III.2. Se acordă 30 puncte astfel: 
a. Pentru  scrierea corectă a structurii chimice liniare şi a celei ciclice a glucozei se acordă câte 
4 puncte.  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.     (2x4p = 8 p) 
    Pentru precizarea corectă a denumirilor se acordă câte 1 punct.                      (2x1p = 2 p) 
    D (+) Glucoza  
    α  D (+) Glucopiranoza                                                                          
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        D(+)  Glucoza                                                       α  D (+) Glucopiranoza    
 
b. Glucoza este uşor solubilă în apă, puţin solubilă în alcool,  insolubilă  în solvenţi organici                                            
    Stare de agregare: solidă, cristalizată       
    Activitate optică: dextrogiră                  
 
Pentru scrierea corectă și completă a fiecărei proprietăți fizice se acordă 2 puncte. Pentru 
răspuns parţial corect şi complet se acordă 1punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă zero puncte.                                                                            (3x2p=6p) 
 
c. Pentru scrierea corectă a reacţiei de oxidare slabă se acordă 4 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.                                   (4p)                   
 
 
 

 
 
 
       Apă de clor/apă de brom  
 
 
 
     
 
 

D(+) Glucoză                                                                   Acid aldonic/ Acid gluconic                                  
 
Pentru denumirea corectă şi completă a compuşilor se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.                                                   .:  
 
D(+) Glucoză şi Acid aldonic/ Acid gluconic)                (2x2p=4p)  
Pentru precizarea condiţiilor de reacţie: apă de clor/apă de brom  se acordă 2 puncte. Pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.                                                              
                                                                                                                          (2 p) 
d. Pentru precizarea oricăror 2 întrebuințări din variantele: industria produselor zaharoase,  
fabricarea siropului, înlocuitor al zahărului, obţinerea serului glucozat, obţinerea vitaminei C, se 
acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns parţial corect şi complet se acordă 1punct. Pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă zero puncte.                                             

                                                                         
                                                                                          (2x2p=4p)                                                             
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  

Etapa județeană 
Probă scrisă  

 

Profil: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul/Calificarea: Industria alimentară/Tehnician în industria alimentară 
Clasa: a XI-a 

 
 

Barem de evaluare şi notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
Subiectul. I.                                                                           TOTAL 20 puncte 
 
I.1 ( 10 puncte) 
      
1-d; 2-b; 3-b; 4-c; 5-a; 6-a; 7-b; 8-d; 9-b; 10-c. 
 
Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. 
 
I.2 (6 puncte) 
 

a - F;  b - A;  c - A;  d.- F;  e - A;  f - A. 
 

Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 
 
I.3 (4 puncte) 
 
1-b;  2-e; 3-d; 4 – a.  
 
Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 
 
 
 
 
Subiectul. II.                                                                              TOTAL: 30 puncte 
        
II.1. (6 puncte) 
 
1-dextrogire; 2-levogire; 3-centru; 4-ravac; 5-negru; 6-nefurajer. 
 
Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 
II.2   (8 puncte) 

- provine din centrul bobului, 
- este mai sărac în resturi de pulpă și pieliță; 
- se limpezește mai ușor;  
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- mai bogat în zahăr, substanțe azotoase, 
- este armonios alcătuit 
Se iau în considerare oricare 4 răspunsuri corecte și complete. Pentru fiecare 
răspuns corect și complet se acordă câte 2 puncte; pentru răspuns corect dar 
incomplet se acordă câte 1 punct. 

 
II.3. (16 puncte)  
a. separator electromagnetic ( 2p) 
b. 1- tambur electromagnetic, 2 - bandă de cauciuc,  3 – gură de alimentare, 4 – șuberul, 
5 – gură de evacuare a cerealelor, 7- gură de evacuare impurități metalice, 8- carcasa  (8p) 
c. Rolul elementului 1- este de a elimina impuritățile metalice din masa de cereale. ( 2p) 
d. dezavantaj: mare consumator de energie pentru producerea câmpului magnetic. (2p) 
e. caracteristica  de separare – proprietăți magnetice (2p) 
 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 
 
Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte 
  
III.1 (20 puncte) 

a. (2 p) 
fructoză. 

Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. 
b. (2 p) 

Fructoza este o cetohexoză. 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. 

c. (6p) 
Fructoza este o substanțanță: 

- de culoare albă, 
- solubilă în apă, 
- solubilă în alcool diluat, 
- puțin solubilă în alcool la rece. 
- puțin solubilă în eter, 
- cu activitate optică levogiră. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 

d. (10 p) 

 
 
Pentru răspuns corect și complet se acoră 10 puncte. Pentru răspuns corect dar 
incomplet se acordă 5 puncte. 
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III. 2. (10 puncte) din care: 
 
a. Fermentația alcoolică constă în descompunerea glucidelor, sub influența enzimelor 
secretate de drojdii, în alcool etilic și bioxid de carbon. (2p)  
 
Se acordă  două puncte pentru  răspuns corect. Pentru răspuns parțial corect se acordă 1  
punct.  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 
 
b.  factorii fizici care influențează fermentația alcoolică a mustului de struguri sunt: 
temperatura și presiunea osmotică. (2p)  
Se acorda câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. 
 
c. Fazele fermentației ( 6p)  
- faza I de multiplicare a drojdiei care durează în medie 1-2 zile. În această fază drojdiile se 
înmulțesc rapid, mustul se tulbură, se degajă o cantitate de bioxid de carbon; 
- faza a II-a de fermentație (tumultoasă), care durează 6-7 zile, caracterizată prin degajare 
puternică de bioxid de carbon, creșterea concentrației alcoolice și a temperaturii mustului; 
- faza a III-a de fermentație liniștită a cărei durata poate fi de câteva zile până la câteva luni. 
În această fază activitatea drojdiilor este încetinită datorită cantităților mici de zahăr rămas 
nefermentat, precum și acumulării alcoolului format prin fermentație. 
 
Se acorda câte două puncte pentru fiecare răspuns corect, pentru răspuns parțial corect se 
acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
III.3 (10 puncte) din care: 
 

a. m = 160g/1000=0,160 kg………………………………3 puncte 
b. V = 250ml/1000= 0,25 l = 0,0025hl……………………3 puncte 

Se acorda câte trei puncte pentru fiecare răspuns corect, pentru răspuns parțial 
corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 
puncte 

c. Masa hectolitrica = 0,160/0,0025=64 kg/hl……………4 puncte 
Se acorda patru puncte pentru  răspuns corect, pentru răspuns parțial corect se 
acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 

. 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  

Etapa județeană 
Probă scrisă – 12 martie 2022 

 

Profil: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul/Calificarea: Industria alimentară/Tehnician în industria alimentară 
Clasa: a XII-a 

 
 

Barem de evaluare şi notare 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
Subiectul. I.                                                                           TOTAL 20 puncte 
 
I.1 ( 10 puncte) 
      
1-d; 2-b; 3-b; 4-a; 5-c; 6-c; 7-c; 8-a; 9-a; 10-d. 
 
Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. 
 
I.2 (6 puncte) 
 

a - F;  b - A;  c - F;  d.- A;  e - A;  f - F. 
 

Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 
 
I.3 (4 puncte) 
 
1-d;  2-e; 3-b; 4 – c.  
 
Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 
 
 
 
 
Subiectul. II.                                                                              TOTAL: 30 puncte 
        
II.1. (5 puncte) 
 
1-aerului; 2-închidere; 3-eliminarea; 4-sirop de zahărc; 5-tratare. 
 
Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 
II.2   (10 puncte) 

- conservare prin tratare termică a fructelor şi legumelor, 
- conservare prin reducerea umidităţii; 
- conservare prin frig;  
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- conservarea  produselor cu zahăr, 
- conservarea prin acidifiere. 
- conservare cu antiseptice 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare   răspuns corect.  
Pentru răspuns parţial corect se acordă 1 punct. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 

 
II.3. (15 puncte)  

a. mașina de spălat cu bandă și ventilator ( 4p) 
Se acordă câte 4 puncte pentru  răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. 
b.  2 - preaplin,  3 – conductă barbotare aer; 4 – grătar, 5 – racord golire cuvă; 6 – 

transportor tip bandă cu racleți, 7- instalație de spălare cu dușuri, 9- ventilator  (7p) 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

c.   rolul elementului 6  -   transportul materiei prime. ( 2p) 
Se acordă  2 puncte pentru răspuns corect.  
Pentru răspuns parţial corect se acordă 1 punct. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 

d. spălarea fructelor și legumelor cu textură tare și semitare (mere, pere, prune, caise, 
piersici, roșii). (2p) 

Se acordă  2 puncte pentru răspuns corect.  
Pentru răspuns parţial corect se acordă 1 punct. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte 

 
Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte 
  
III. 1.                                                                                                                          15 puncte 
 
completarea schemei tehnologice:                                                                         6 puncte 

a. 1 = alesul; 
b. 2 = umplerea 
c. 3 = membrane 
 
Se acordă câte  2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau 
lipsă se acordă zero puncte.  

 
descrierea operaţiei de omogenizare:  
scopul – urmăreşte amestecarea componentelor şi repartizarea lor uniformă în toată masa 
compoziţiei;                                                                                                                  5 puncte 

Se acordă  5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 
zero puncte. Răspuns parțial corect 3 puncte. 

 
factorii – 2 puncte 

  - sortimentul fabricat 
              - tipul malaxorului ;      
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte                                                                                    
defecte – 2 puncte 

- structură alifioasă,  
-  pierderea mozaicului specific                                                                                                                   

 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte                                                                                    
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III.2.             25 puncte 
1. Se calculează consumul de carne cunoscând consumul specific: 
Carne :                     
0,970 kg carne……………………….1 kg carnati proaspeti 
X…………………………………    500 kg                    
X= 0,970 x 500/1= 485 kg                                                                                            5 puncte 
 
Sare:            100 kg carne…………2 kg sare 
                     485 kg carne…………….X                               
X= 485 x 2/100= 9,7 kg sare                                                                                      5 puncte 
 
Piper :          100 kg carne………… 0,25 kg piper 
                     485 kg carne…………..X                                  
X= 485 x 0,25/100=1,212 kg piper                                                                               5 puncte 
 
 
Usturoi:        100 kg carne…………0,25 kg usturoi 
                     485 kg carne…..............X                                  
X= 485 x 0,25/100 = 1,212 kg usturoi                                                                          5 puncte 
 
Coriandru:    100 Kg carne……….0,30 kg coriandru 
                       485kg carne………..X 
 
X= 485 x 0,30/100 = 1,455 kg coriandru                                                                     5 puncte 
. 



Profilul: Servicii 
Domeniul: Turism și alimentație, Clasa: a XI-a 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina  1 din 3 

Ministerul Educației 
Subiecte pentru etapa județeană a Olimpiadelor din aria curriculară ”Tehnologii” 

 

 

 

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII” 

DOMENIUL/DISCIPLINA TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

Etapa județeană 
 

 

 

 
Profilul: Servicii 

Clasa: a XI-a 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 
•      Se  punctează  orice  formulare/ modalitate  de  rezolvare  corectă  a  cerințelor.  

•   Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

•   Nu se acordă fracțiuni de punct. 

•   Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

SUBIECTUL I.                                                                                                   (20 de puncte) 
 

I.1. 10 puncte 
1 – a; 2. – b; 3. – a.; 4. – d; 5. – d; 6. – b; 7. – c; 8. – d; 9. – a; 10. – c. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (10x1p=10 puncte) 

 
I.2. 5 puncte 
a – A; b – F; c – A; d – A; e – A. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte) 

 
I.3. 5 puncte 
1 – b; 2 – a; 3 – e; 4– f; 5– d. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte) 

 
SUBIECTUL II.                                                                                                 (30 de puncte) 
II.1. 10 puncte 
(1) - independente; (2) - specifică; (3) - viticole; (4) - subsolul; (5) - autoservire; (6) - 
omogenizarea; (7) – ușoară; (8) - rapidă; (9) - enzime; (10) - mediu. 
Pentru   fiecare   răspuns   corect    se   acordă   câte    1   punct   (10x1p=10    puncte) 

 
II.2. 20 de puncte 

a.  2 puncte 
Echipamentul hotelier are următoarele roluri: 

-    permite desfășurarea procesului de producție; 
- contribuie la crearea atmosferei și la asigurarea confortului din punct de vedere 

estetic. 
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct (2x1p=2 puncte). 

b.  5 puncte 
Spațiile de la nivelul holului recepției sunt: 

-    spații pentru primire și asteptare; 
-    spații pentru lectură; 
-    spații pentru întruniri și discuții; 
-    spațiile recepției (front–office); 
-    spații comerciale; 
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-    garderobă; 
-    cabina telefonică; 
-    grupuri sanitare. 

Pentru oricare 5 răspunsuri corecte și complete se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte). 
 
 
 
 

c.  5 puncte 
 

Dotările spațiilor de la nivelul holului recepției: 
-    spații pentru primire și așteptare: canapele, fotolii, scaune, taburete, mese, măsuțe, 

rafturi cu reviste, aranjamente florale, corpuri de iluminat; 
-    spații pentru lectură: canapele, fotolii, scaune, taburete, mese, măsuțe, rafturi cu 

reviste, aranjamente florale, corpuri de iluminat; 
-    spații pentru întruniri și discuții: canapele, fotolii, scaune, taburete, mese, măsuțe, 

rafturi cu reviste, aranjamente florale, corpuri de iluminat; 
-    spațiile recepției (front–office): desk–ul; 
-    spații comerciale: rafturi, vitrine, tejghele; 
-    garderobă: cuiere, umerașe, suport pentru umbrele; 
-    cabina telefonică: telefon public; 
- grupuri sanitare: însemne pentru marcarea sexului, lumină pe timpul nopții, cuier 

pentru  haine,  covoraș  împotriva  alunecării,  oglindă,  portprosop,  dozator  pentru 
săpun, uscător de mâini, etc. 

 
Pentru  oricare  dotare  precizată  corect,  corespunzătoare  fiecăruia  dintre  cele  5  spații 
menționate la punctul b, se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte). 

 
d.  8 puncte 

Principalele funcții ale unui spațiu de cazare sunt: 
-    odihnă; 
-    igienă; 
-    servirea mesei; 
-    comunicații; 
-    lucru 
-    primire oaspeți; 
-    divertisment; 
-    informații. 

 
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct (8x1p=8 puncte).
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SUBIECTUL  III.                                                                                                (40 de puncte) 
 

Studiu comparativ între „Restaurantul cu specific local” și „Restaurantul cu program artistic”: 
 

Caracteristicile restaurantului cu 
specific local 

Caracteristicile restaurantului cu 
program artistic 

- unitate gastronomică care pune în 
valoare bucătăria specifică unor zone 
geografice din țară sau unor tipuri 
tradiționale de unități (crame, colibe, 
șuri); 

- uniforma personalului este în 
concordanță cu specificul unității 
(costume de daci, de romani, ciobănițe, 
etc.). 

- unitate gastronomică caracterizată în 
special prin faptul că mesele sunt 
așezate de regulă în amfiteatru, în 
mijloc existând o scenă. 

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 4 puncte (3x4p=12 puncte); 
Pentru fiecare răspuns corect dar incomplet se acordă câte 2 puncte  (3x2p=6 puncte). 

Sortimentul de preparate și băuturi Sortimentul de preparate și băuturi 

- gama sortimentală a mâncărurilor 
tradiționale; 

- vinuri și alte băuturi din regiunea 
respectivă, servite în ulcioare, carafe, 
cani. 

- sortiment mai redus de preparate 
culinare dar foarte diversificat în băuturi 
fine. 

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 4 puncte (3x4p=12 puncte); 
Pentru fiecare răspuns corect dar incomplet se acordă câte 2 puncte  (3x2p=6 puncte). 

Ambientul/decorul Ambientul/decorul 

- îmbinarea cadrului natural cu cel 
arhitectural în construcție; 

- finisaje inspirate după modelul popular; 
- mobilierul și obiectele de inventar sunt 

din piatră, bolovani de râu, lemn, 
cărămidă, trestie, stuf, răchită, etc. 

-   prin dotare și amenajare asigură 
derularea unor programe de 
divertisment de gen spectacol (muzică, 
balet, recitaluri, etc.). 

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 4 puncte (4x4p=16 puncte); 
Pentru fiecare răspuns corect dar incomplet se acordă câte 2 puncte  (4x2p=8 puncte). 

 


