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Probă scris ă 
Alimenta ţie public ă – maiştri instructori 

 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

1. Maşina de gătit are o importanţă deosebită pentru producţia culinară.   (10p) 
a. Caracterizaţi maşina de gătit. 
b. Descrieţi, la alegere, un tip de maşină de gătit, din punct de vedere constructiv şi funcţional. 
c. Prezentaţi modalitatea de întreţinere a maşinii de gătit. 

 
2. Legumele sunt considerate materii prime importante în producţia culinară.  (10p) 

a. Caracterizaţi legumele. 
b. Precizaţi rolul apei în compoziţia chimică a legumelor. 
c. Descrieţi legumele rădăcinoase menţionând şi principalii reprezentanţi ai acestei grupe. 
d. Caracterizaţi digestibilitatea legumelor. 

 
3. În activitatea de servire este foarte important modul în care se realizează prezentarea 

preparatelor şi băuturilor.         (10p) 
a. Argumentați importanţa informării clienţilor despre preparatele şi băuturile servite. 
b. Caracterizaţi listele pentru meniuri. 
c. Descrieţi mijloacele de realizare a prezentării vizuale. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Alcătuiţi un eseu cu titlul „Torturile – produse de cofetărie”, după următoarea structură de idei: 

- Caracterizarea torturilor.   
- Descrierea operaţiilor de asamblare (trampare, umplere, răcire) din cadrul procesului 

tehnologic de obţinere a torturilor.         
- Caracterizarea etapei de finisare a torturilor.   
- Descrierea ambalării torturilor.   
- Prezentarea condiţiilor care trebuie respectate în timpul preparării torturilor.  

   
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Metoda didactică joacă un rol esenţial în realizarea obiectivelor învăţământului.  

a. Caracterizaţi metoda didactică, în contextul acţiunii de instruire. 
b. Clasificaţi metodele didactice în funcţie de scopul didactic urmărit. 
c. Prezentaţi activizarea ca şi condiţie a creşterii randamentului şcolar. 
d. Descrieţi Exerciţiului ca metodă didactică activ – participativă. 

 


