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   DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 
CLASA a XII-a   

 

FAZA NAŢIONALĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ   
  
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Asigurarea calității în turism și alimențație. 

 Organizarea activității în unitățile de primire turistică. 

 Procese de bază în alimentație.  

 Etică și comunicare profesională. 

 Aplicarea politicilor de marketing. 

 Întocmirea situațiilor financiare. 

 Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare. 
 

Conținuturi tematice: 

 Compartimente ale unităților de cazare și alimentație. 

 Măsuri de reducere a solicitărilor fizice; măsuri de reducere a efortului ortostatic. 

 Elemente de microclimat optim: temperatură, iluminat, ventilație. 

 Ipostazele calității; factorii ce determină și influențează calitatea produselor și a 
serviciilor. 

 Caracteristicile de calitate ale produselor. 

 Caracteristicile serviciilor. 

 Etichetarea produselor; elemente de etichetare a mărfurilor alimentare. 

 Materii prime și auxiliare folosite în alimentație – materii prime vegetale; materii 
prime animale. 

 Norme etice la locul de muncă, norme de comportament. 

 Mixul de marketing: cei patru P (produs, preţ, distribuţie, promovare). 

 Funcțiile bilanțului. 

 Surse de finanțare internă – Capitalurile proprii. 

 Definirea termenului de negociere; tehnici de vânzare utilizate în procesul de 
negociere. 

 Profilul negociatorului: cunoștințe, aptitudini, abilități, atitudini. 
 
II. PROBA  PRACTICĂ  
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Tipuri de lucrări de întreținere a bazei tehnico-materiale din unitățile de alimentație 
publică. 

 Tipuri de relații stabilite între compartimente ale structurilor de primire. 

 Verificarea calității produselor și serviciilor. 

 Metode de reducere a solicitărilor fizice ocazionate de desfășurarea anumitor 
activități; probleme ce pot să apară în cazul solicitărilor fizice incorecte. 
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FAZA JUDEȚEANĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ    
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Asigurarea calității în turism și alimentație. 

 Organizarea activității în unitățile de primire turistică. 

 Procese de bază în alimentație.  

 Etică și comunicare profesională. 

 Aplicarea politicilor de marketing. 

 Întocmirea situațiilor financiare. 

 Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare. 
 
Conținuturi tematice: 

 Compartimente ale unităților de cazare și alimentație. 

 Măsuri de reducere a solicitărilor fizice; măsuri de reducere a efortului ortostatic; 

 Ipostazele calității; factorii ce determină și influențează calitatea produselor și a 

serviciilor. 

 Caracteristicile de calitate ale produselor. 

 Caracteristicile serviciilor. 

 Etichetarea produselor; elemente de etichetare a mărfurilor alimentare. 

 Materii prime și auxiliare folosite în alimentație – materii prime vegetale; materii 
prime animale. 

 Norme etice la locul de muncă, norme de comportament. 

 Mixul de marketing: cei patru P (produs, preț, distribuție, promovare). 

 Funcțiile bilanțului. 

 Surse de finanțare internă – Capitalurile proprii. 

 Definirea termenului de negociere; tehnici de vânzare utilizate în procesul de 
negociere. 
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