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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 XII-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), scrieți pe foaia de concurs litera 
corespunzătoare răspunsului corect:                                                                   10 puncte 
1. Operația care se referă la aplicarea etichetei sau înscrierea elementelor de identificare pe 
produs, pe ambalajul de vânzare, pe dispozitivul de închidere care însoțește produsul, se 
numește: 

a) ambalare; 
b) marcare; 
c) etichetare; 
d) codificare. 

2. Din structura capitalurilor proprii fac parte: 

       a) creditele bancare pe termen lung; 

       b) provizioanele; 
       c) rezervele; 
       d) furnizorii. 
3. Însușirile, prin intermediul cărora se evaluează, la un moment dat, gradul de satisfacere a 
cerințelor clienților, se numesc: 

a) caracteristici de calitate a produselor; 
b) proprietăți ale produselor; 

c) termen de valabilitate; 

d) cerințele calității. 
4. Sursele proprii de finanțare ale agenților economici formate prin aporturile acționarilor sau 

asociaților, dar și prin autofinanțare, se numesc: 

a) capital social; 

b) capital strain; 

c) prime de capital; 

d) capital propriu. 

5. Procesul prin care două sau mai multe părți, între care există interdependență, aleg să 

colaboreze în vederea soluționării divergențelor, pentru a ajunge la un acord reciproc 

avantajos, în afaceri, se numește: 

a) conversație; 

b) negociere; 

c) dezbatere; 

d) discuție. 
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6. Caracteristica conform căreia fiecare serviciu diferă în funcție de prestator, de modul de 

implicare a utilizatorului sau de conditiile de mediu, se numește: 

a) eterogenitate; 

b) intangibilitate; 

c) forma imaterială; 

d) nestocabilitatea. 

7. Feed-back-ul informațional referitor la utilizarea produsului este un factor care 

influențează: 

a) calitatea în specificație; 

b) calitatea în marketing; 

c) calitatea în aprovizionare; 

d) calitatea în proiectare. 

8. Alimentele folosite în cantități mici, care influențează numai proprietățile organoleptice ale 

preparatului culinar, putând lipsi din compoziția acestuia, se numesc: 

a) materii prime vegetale; 

b) materii prime animale; 

c) materii auxiliare; 

d) grăsimi. 

9. Nivelul determinat la un moment dat al cerințelor produsului aflat într-un anumit stadiu, se 

numește: 

a) calitate omologată; 

b) calitate prescrisă; 

c) calitate contractată; 

d) calitate reală. 

10. Produsele lactate acide sau dietetice sunt: 

a) iaurt chefir, brânza topită, lapte; 

b) sana, iaurt, lapte bătut, chefir; 

c) lapte condensat, lapte bătut, lapte praf, lapte normalizat; 

d) cașcaval, frișcă, chefir, sana. 

  

 

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. Neconformitatea reprezintă neîndeplinirea unei cerințe. 
b. Sarea face parte din categoria condimentelor vegetale. 
c. Funcția previzională se bazează pe posibilitatea oferită de bilanț de a orienta activitatea 
economică viitoare a entității. 
d. Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre veniturile si cheltuielile corespunzătoare 
exercițiului financiar. 
e. Confidențialitatea în unitățile de primire se referă la preocuparea prestatorului pentru 
înțelegerea nevoilor clienților. 
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I.3. În coloana A sunt indicate componentele calității produselor, iar în coloana B 
exemple ale acestora. Scrieți pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din 
coloana A și literele corespunzătoare din coloana B.                                           5 puncte    
                                                                                                                                   
 

A. Componentele 
calității produselor 

 

B. Exemple 

1.Tehnico-
funcționale 
 
2. Economice 
 
3. Psihosenzoriale 
 
4. Sanogenetice 
 
5. Ecologice 
 

a.   Fiabilitate, mentenanță și siguranță în exploatare; 
 
b. Laturi estetice și emoționale ale produsului: aspect, formă, 
culoare, mărime, etc; 
 
c.   Conținut în aditivi alimentari, elemente de protecție, filtre etc; 
 
d.   Cheltuieli de montaj, de întreținere și de exploatare; 
 
e.   Competența, politețea, respectul și amabilitatea; 
 
f.  Conținut în substanțe poluante, nivelul zgomotului, produse 
biodegradabile, reducerea poluării. 
 

 
 
 
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. Elementele tangibile reprezintă factori care influențează calitatea unui ... (1) .... 
b. Oferirea unor servicii adaptate segmentului de clientelă, reprezintă un factor care 

influențează calitatea  unui serviciu, numit ...(2) ... sau ...(3)....    
c. Nivelul de profesionalism definește calitatea ...(4).... 
d. Verificarea calității materiilor prime se face ... (5) .... 
e. Vinetele fac parte din categoria legumelor ... (6) .... 
f. Legumele condimentare se clasifică în ... (7) ... si  ... (8).... 
g. În categoria subprodusele din pește intră ... (9) ... si ... (10) .... 

 
 
II.2. Răspundeți, pe foaia de concurs, următoarelor cerințe:                         20 de puncte 

a. Dați câte 2 exemple atât din componentele corporale cât și din componentele 
acorporale care definesc un produs.                                                                 

b. Prezentați rolul laptelui pentru organismul uman.                                                                                                                                        
c. Precizați factorii care stau la baza pregătirii unei negocieri reușite.                  
d. Descrieți funcția de informare a bilanțului contabil.                                           
e. Enumerați 3 grăsimi vegetale solide.                                                                 
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SUBIECTUL III.                                                                                                 (40 de puncte)  
 
Realizați un eseu cu tema „Măsuri de reducere a solicitărilor fizice”, respectând 
următoarea structură: 
a. Definiți știința ergonomiei;                                                                                        
b. Enumerați 4 măsuri de dozare a efortului ortostatic în vederea protejării organismului;                                                                                                                                                                          
c. Prezentați solicitările fizice specifice activităților desfășurate de către: bagajist, cameristă, 
spălătoreasă, chelner;                                                                                                 
d. Precizați problemele care pot să apară în cazul solicitărilor fizice;                         
e. Specificați măsurile de reducere a solicitărilor fizice;                                              
f. Dați exemple de 5 măsuri de reducere a riscului de rănire, în cazul activității “Transportul 
pe tăvi mari”, de către chelner.                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


