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Probă scris ă 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
(MAIȘTRI INSTRUCTORI) 

 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin țelor.  
• Nu se acord ă frac țiuni 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 ărțirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

1. (30 de puncte) 
a. Caracterizarea mașinii de gătit electrice din punct de vedere constructiv și funcțional. 

                                                                                          6 puncte  
 3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  

b. Prezentarea compoziției chimice a cărnii.      8 puncte  
 4 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

c. Descrierea decongelării cărnii în etapa de prelucrare primară (preliminară). 4 puncte  
2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

d. Prezentarea aspectelor referitoare la păstrarea produselor industrializate din carne.  
            2 puncte  
1 punct  pentru răspuns corect dar incomplet 

e. Descrierea prelucrării termice parțiale a cărnii în procesul tehnologic de obținere a 
preparatelor de bază din legume și carne                          4 puncte  

 2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet  
f. Prezentarea tehnicii de preparare a ”Papricașului din carne de vită cu găluște”. 6 puncte  

3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
 

2.  (30 de puncte) 
a. Caracterizarea prăjiturilor din blat colorat.      4 puncte  

  2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
b. Prezentarea, la alegere, a procesului tehnologic de obținere a unei prăjituri cu blat colorat, 

glasată.          6 puncte  
  3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

c. Caracterizarea autoservirii parțiale.       4 puncte  
 2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

d. Descrierea aranjării meselor pentru servirea desertului.    6 puncte  
  3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

e. Prezentarea modului de servire a prăjiturilor porționate.    6 puncte  
 3 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 

f. Descrierea debarasării mesei după servirea desertului.    4 puncte  
2 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1.  a. câte 1 punct  pentru menționarea oricăror cinci etape  care trebuiesc parcurse în organizarea  
învățării prin una dintre metodele specificate;                                                   5x1 punct =5 puncte  

b. Exemplificarea aplicării metodei alese la punctul a, pentru secvenţa curriculară dată.    
10 puncte 

4 puncte  pentru răspuns corect dar incomplet 
 
2.  a. stabilirea pentru un conţinut din secvenţa curriculară dată, a oricărei sarcini de lucru care  
urmează să fie evaluată;                                                                                                      2 puncte 

 b. câte 1 punct  pentru precizarea oricăror cinci criterii/ indicatori de apreciere; 
        5x1 punct=5 puncte  

     c. verificarea și valorificarea rezultatelor;                    3 puncte  
     d. corectitudinea ştiinţifică a informaţiei și a limbajului de specialitate;      2 puncte  
3. – câte 1 punct  pentru precizarea oricăror trei func ţii  didactice ale mijloacelor de învățământ.  

                                         3x1 punct =3 puncte  

 


