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Tematica pentru testul scris 

Modulul Tematica Bibliografie 

Domeniul TURISM 
Patrimoniu turistic 1. Patrimoniul turistic – noțiuni introductive 

− Conceptele de turism, turist, vizitator 

− Conceptele operaționale ale patrimoniului turistic 

− Oferta turistică a unei destinații turistice  

2. Patrimoniul turistic natural 

− Definirea patrimoniului turistic natural 

− Elementele componente ale patrimoniului turistic 

natural 

Sandra Vișinescu, 

Manual clasa a X-a, 

Patrimoniul turistic, 

Editura CD PRESS, 

Filiera Tehnologică, 

Profil Servicii, 

Domeniul de pregărire 

profesională Turism, 

București 
Etică și comunicare 

profesională 
1. Procesul comunicării  

− Ce este comunicarea 

− Elementele procesului de comunicare 

− Poziționarea într-o schemă de comunicare 

− Obiectivele comunicării 

− Funcțiile comunicării 

− Nivelurile comunicării 

2. Formele comunicării 

− Comunicarea verbală 

− Comunicarea nonverbală 

− Comunicarea scrisă 

− Stabilirea formelor de comunicare indicate în diferite 

contexte 

3. Mijloace de comunicare 

− Mass media 

− Mijloace de comunicare orală 

− Mijloace de comunicare scrisă 

− Mijloace de comunicare vizuală 

− Mijloace de comunicare audiovizuală 

− Internet  

Viorica-Bella Dorin , 

Manual clasa a X-a, 

Etică și comunicare 

profesională, Editura 

CD PRESS, Filiera 

Tehnologică, Profil 

Servicii, Domenii de 

pregărire profesională 

Economic, Comerț și 

Turism și alimentație, 

București 

Domeniul ALIMENTAȚIE  
Sortimentul de 

preparate și băuturi 

1. Dozarea materiilor prime și auxiliare 

2. Semipreparate culinare 

− Fonduri 

− Sosuri 

− Panade 

− Umpluturi 

1. Constanța Brumar ș.a., 

Turism și alimentație, 

manual clasa a X-a, 

Editura CD PRESS, 

București, 2011 

2. Ștefania Mihai ș.a.- 

Alimentație publică și 

turism, cultură de 

specialitate, manual 

pentru clasa aIX-a 

Sisteme de servire 1. Pregătirea salonului la finalul programului de 

funcționare 

2. Pregătirea salonului înainte de sosirea consumatorilor 

− Pregătirea personalului 
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− Realizarea mise-en-place-ului 

− Tipuri de mise-en-place 

Școala de arte și mesesrii, 

Editura Niculescu ABC, 

București, 2004  

Etică și comunicare 

profesională 

1.Procesul comunicarii 

− Ce este comunicarea 

− Elementele procesului de comunicare 

− Poziţionarea într-o schemă de comunicare 

− Obiectivele comunicării 

− Funcţiile comunicării 

− Nivelurile comunicării 

2.Formele de comunicare 

− Comunicarea verbală 

− Comunicarea nonverbală 

Comunicarea scrisă 

1.Dorin, Viorica-Bella - 

Etică și comunicare 

profesională, Editura CD 

PRESS București, 2018; 

2.Petre, Tănțica și colab. – 

Comerț, Manual pentru 

clasa a X-a (Modulul 3 – 

Comunicarea 

profesională), Editura CD 

PRESS București, 2010. 

 

Domeniul COMERȚ/ ECONOMIC 
Protecția 

consumatorului 

1. Consumatorul în economia de piaţă: 

− Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă; 

− Conceptul de consumator; 

− Tipuri de conumatori-clasificare, caracterizare 

− Factori ce influenţează comportamentul consumatorilor 

− Drepturile consumatorului 

− Principii ONU cu privire la protecţia consumatorului; 

− Atribuţiile ANPC 

2.Etichetarea şi ambalarea ecologică: 

− Sisteme de marcare ecologică a produselor; 

− Norme de etichetare ecologică pe tipuri de produse 

Dorin, Viorica Bella; 

Bechet Iuliana- Protecţia 

consumatorului, clasa a 

X-a , Domeniul de 

pregătire profesională 

Comert- Economic, 

Invăţământ liceal, Filiera 

tehnologică,Profilul 

servicii, Editura CD 

PRESS,Bucureşti, 2018 

 

Etică și comunicare 

profesională 

1.Procesul comunicarii 

− Ce este comunicarea 

− Elementele procesului de comunicare 

− Poziţionarea într-o schemă de comunicare 

− Obiectivele comunicării 

− Funcţiile comunicării 

− Nivelurile comunicării 

2.Formele de comunicare 

− Comunicarea verbală 

− Comunicarea nonverbală 

− Comunicarea scrisă 

3.Mijloace de comunicare 

− Mass media 

− Mijloace de comunicare orală 

− Mijloace de comunicare scrisă 

− Mijloace de comunicare vizuală 

− Mijloace de comunicare audiovizuală 

− Internet 

Dorin, Viorica Bella- 

Etică şi comunicare 

profesională, clasa a X-a , 

Domeniul de pregătire 

profesională Comert- 

Economic, Turism şi 

alimentaţie, Igiena 

corpului omenesc, 

Invăţământ liceal, Filiera 

tehnologică, Profil 

servicii, Editura CD 

PRESS, Bucureşti, 2018 

 

 


