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Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 
- 2020 -  

 
Probă scrisă 

Profilul: Servicii 
Domeniul: Turism și alimentație  
Clasa: a XI-a                                                                                                              

    

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

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I.                                                                                            (20 de puncte) 
I.1 Pentru fiecare din cerințele de mai jos (1-10), scrieţi pe foaia de concurs litera 
corespunzătoare răspunsului corect:                                                                    10 puncte 
1. Din punct de vedere al reglementării conținutului și al circuitului lor, documentele contabile 

pot fi: 
a. tipizate (formatizate), netipizate (neformalizate); 
b. completate manual, completate folosind mijloace tehnice; 
c. primare, secundare; 
d. cu regim special, fară regim special. 

2. Este considerată funcția mijloc a marketingului: 
a. cercetarea pieței, a nevoilor de utilizare sau de consum; 
b.  îmbunătățirea permanentă a capacitații de adaptare a întreprinderii la cerințele 
    mediului său de piață; 
c. satisfacerea în condiții superioare a necesitaților de consum și utilizare; 
d. maximizarea eficienței economice sau maximizarea profitului; 

3. Intervalul de timp stabilit de producător în cadrul căruia remedierea sau înlocuirea 
    produselor se realizează pe seama și pe cheltuiala întreprinderii respective reprezintă: 

a. termenul de garanție; 
b. termenul de valabilitate; 
c. data limită de consum; 
d. limita optimă de consum. 

4. După compoziția chimică, proteinele pot fi:       
         a.  de origine vegetală, de origine animală; 
         b.  insolubile, solubile; 
         c.  propriu–zise, conjugate sau proteide; 
         d.  simple, complexe. 
5. Rotiseria este o unitate de alimentație care face parte din: 

a. restaurantele cu specific; 
b. unitățile de tip fast-food; 
c. restaurante clasice; 
d. restaurantele specializate. 

6. Frigerea rapidă a alimentelor într-o cantitate redusă de grăsime, într-un vas deschis fără 
    capac, la foc puternic, pe timp scurt se numește: 

a. prăjire; 
b. frigere; 
c. sotare; 
d. înăbușire. 

7. Amplasarea la intrarea, ieșirea din/în oraș sau de-a lungul arterelor intens circulate este 
    specifică: 

a. popasurilor turistice; 
b. hotelurilor pentru sportivi; 
c. motelurilor; 
d. satelor de vacanță. 
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8. Din categoria operațiilor de prelucrare primară specifice cărnii de pasăre face parte: 
a. fierberea; 
b. gratinarea; 
c. prăjirea; 
d. flambarea. 

9. O proprietate organoleptică importantă a produselor alimentare o reprezintă: 
a. gustul; 
b. compoziția chimică; 
c. valoarea nutritivă; 
d. ph-ul. 

10.  Biroul rent-a-car este inclus în categoria spațiilor cu: 
   a. funcție de primire recepție; 
   b. funcție de ambientare; 
   c. funcție comercială; 
   d. alte destinații. 

 
I.2. Transcrieți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunț (a, b, c, d, e) 
şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă 
apreciaţi că răspunsul este fals.                                                                               5 puncte 
  
a.  Lumina și culoarea, ca factori de ambianță fizică, au rol funcțional, estetic, psiho-fiziologic, 
de protecție și de securitate a muncii. 
b. Se recomandă ca înălțimea meselor obişnuite, la care consumul se face stând pe scaun, 
să fie de 85 cm. 
c. Garantarea calității produselor și a serviciilor se asigură prin termenul de valabilitate și 
termenul de garanție. 
d. Braseria asigură servirea consumatorilor cu un sortiment restrâns de preparate culinare, 
pe tot parcursul zilei. 
e. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalow-uri, amplasat 
într-un perimetru delimitat. 
 
I.3. În coloana A sunt enumerate principalele tipuri de spații de cazare, iar în coloana B 
caracteristici ale acestora. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare 
cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                5 puncte 
 

 
A. Spații de cazare 

 

 
B. Caracteristici 

 
1. Camera cu pat 
individual (single) 
 
2. Camera cu pat 
matrimonial 

 
3. Garsoniera  
 
4. Apartamentul  
 
5. Suita  

 
a. spațiul destinat folosirii de către una–două persoane, cu lățimea 

patului de 140 cm; 
b. spațiul destinat folosirii de către o singură persoană, lațimea 

patului fiind de 90 cm;  
c. spațiul de cazare organizat pe două niveluri, la nivelul inferior 

existând un salon sufragerie iar la etajul superior cel puțin un 
dormitor;   

d. spațiul de cazare ce oferă confort sporit la prețuri ridicate;  
e. spațiul compus din dormitor pentru două persoane, salon, 

vestibul și grup sanitar propriu; 
f. spațiul compus din unul sau mai multe dormitoare, sufragerie, 

vestibul și grup sanitar propriu; 
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SUBIECTUL II.                                                                                                   (30 de puncte) 
 
II.1. Scrieți, pe foaia de concurs, informația corespunzătoare fiecărei cifre (1-10), astfel 
încât enunțul să fie corect din punct de vedere științific.                                    10 puncte                                                                      
a. Cabanele turistice sunt structuri de primire turistică de capacitate relativ redusă, care 
funcţionează în clădiri …(1)..., cu arhitectură …(2)…. 
b.  Crama este o unitate cu specific naţional şi local, amplasată de obicei  în zonele … 
(3)… sau la …(4)… unor clădiri vechi. 
c. Banda rulantă se utilizează în unităţile cu …(5)… pentru transportul tăvilor cu inventarul 
utilizat în oficiu. 
d.  Broeza este folosită pentru măcinarea şi …(6)…seminţelor oleaginoase. 
e. Blanşarea este procesul de opărire …(7)… şi …(8)… prin scufundarea materiei prime în 
apă fiartă maxim un minut. 
f. Grăsimile alimentare pot suferi o serie de transformări chimice sub acţiunea unor …(9)…, 
microorganisme sau agenţi de …(10)…..      
 
II.2. Elementele bazei tehnico-materiale desemnează construcțiile, instalațiile, 
mobilierul și dotările unitaților hoteliere și unitaților de alimentație care intră în 
componența lor și reprezintă echipamentul hotelier.                                     20 de puncte 

a. Precizați rolurile echipamentului hotelier.                                                          
b. Menționați 5 spații de la nivelul holului recepției.                                              
c. Pentru fiecare spațiu menționat la punctul b. precizați câte o dotare din cadrul 

acestuia.                                                                                                            
d. Enumerați funcțiile principale ale spațiilor de cazare.                                       

 
 
SUBIECTUL  III.                                                                                                 (40 de puncte) 
 
Realizați un studiu comparativ între „Restaurantul cu specific local” şi „Restaurantul 
cu program artistic”  în care veți urmări:                                                                          

a. caracteristici;                                                                                                   12 puncte 
b. sortimentul de preparate și băuturi;                                                                12 puncte 
c. ambientul/decorul.                                                                                          16 puncte                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


