
Caracterizarea dinamicii fenomenelor social economice,

Descrierea indicatorilor economici la nivelul entității

Identificarea și interpretarea indicatorilor economici la nivelul entității: indicatori economici ai potențialului uman, ai 

mijloacelor fixe, ai cheltuielilor și veniturilor,

Descrierea conceptelor de finanțe și fiscalitate,

Determinarea impozitelor și taxelor,

Prezentarea sistemului veniturilor și cheltuielilor publice,

Prezentarea formelor și procedeelor de control financiar,

Descrierea conceptului și elementelor definitorii ale asigurărilor,

Analizarea asigurărilor în economie,

Completarea poliței de asigurare.

Tematica competiției profesionale
Domeniul: economic,

Calificarea: Tehnician în activități economice



Tematica competiției profesionale

Domeniul: Turism si alimentatie, 

Calificarea: Tehnician în turism, 

Clasa a 12-a

Descrierea 
component

elor 
produsului 

turistic

Descrierea 
etapelor 
pentru 

coceperea
produselor 
turistice,

Stabilirea 
categoriilor 
de produse 
turistice ce 

pot fi 
oferite 

clienților,

Descrierea 
canalelor de 
distribuție 
în turism.

Recunoașter
ea 

elementelor 
contractului 

dintre 
agenție și 

turist,

Prezentarea 
principalelo
r mijloace 

de 
promovare 

a 
produselor 
și serviciilor 

turistice,

Descrierea 
destinațiilor 

turistice 
solicitate la 
un moment 

dat pe 
piață.



Tematica competiției 
profesionale

Domeniul: Turism si 
alimentatie

Calificarea: Tehnician în 
gastronomie

Clasa a 12-a

Identificarea 
riscurilor de 

Etică și  
comunicare

Asigurarea 
calității în turism 

și alimentație,

Realizarea 
proceselor de bază 

în alimentație,

Productia 
gastronomica,

Calitate in 
gastronomie.



Tematica competiției profesionale

Domeniul: Turism si alimentatie

Calificarea: lucrător hotelier

Clasa: a xi-a profesională

Curățenia în 
spațiile 

hoteliere.

Comunicarea cu 
clientul

Materiale 
publicitare puse la 

dispoziția 
clienților 
hoteluluu.



Tematica 

competiției 

profesionale 

Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

mecanic auto

Clasa: a xi-a 

profesională

Localizarea    pe automobil a componentelor și  identificarea legăturilor 
funcționale  cu alte componente

Compararea diferitelor variante constructive ale componentelor auto din punct de 
vedere, funcțional,   al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de 
utilizare

Extragerea din documentația tehnică a valorii parametrilor generali  și parametrilor 
funcționali

Aplicarea procedurilor de pregătire a automobilului nou, exploatarea corectă a 
mijloacelor de lucru 

Efectuarea mentenanței de bază, conform fișelor de întreținere standardizate:-
verificarea

Efectuarea operațiilor specifice reviziilor tehnice periodice și sezoniere ale 
automobilelor

Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și a protecției mediului

Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate, Comunicarea 
/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate


