
Tematica competiției profesionale, 

Domeniul: Economic, 

Calificarea: Tehnician în activități economice, 

Clasa a XI-a

Analizarea tipurilor de softuri contabile specializate.

Analizarea structurii softului.

Analizarea implementarii softului specializat la locul de munca.

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cu ajutorul softului 

specializat.
Analizarea Planului general de conturi, in vederea  inregistrarii evenimentelor si 

tranzactiilor in contabilitate cu ajutorul softului specializat.
Înregistrarea evenimentelor si tranzactiilor din contabilitate cu ajutorul softului 

specializat.

Analizarea registrelor contabile intocmite de aplicatia informatizata.

Analizarea softului specializat pentru prelucrarea documentelor contabile specifice, in 

functie de obiectul propriu de activitate.



Tematica competiției profesionale

Domeniul: Turism si alimentatie, 

Calificarea: Tehnician în turism, 

Clasa a 11-a

Studierea 
cererii turistice 

și a 
concurenței pe 

piață.

Determinarea 
prețului 

produselor 
turistice.

Recomandarea 
apelării la un 
anumit tip de 
aranjament 

turistic.

Contractul 
hotelier și de 

prestări 
servicii.



Tematica competiției 
profesionale

Domeniul: Turism si 
alimentatie

Calificarea: Tehnician în 
gastronomie

Clasa a 11-a

Amenajarea 
spațiilor din 
unitățile de 
alimentație.

Distribuția 
preparatelor în 

unitățile de 
alimentație.

Efectuarea 
tehnologiilor 

specifice 
bucătăriei 

tradiționale 
românești.

Calcularea 
consumurilor 

specifice de materii 
prime și auxiliare 
conform rețetelor.

Utilizarea 
documentelor  și 

procedurilor 
specifice în 
unitățile de 
alimentație.



Tematica competiției profesionale
Domeniul: Textile și pielărie
Calificarea: filator
Clasa a xi-a profesională

Operații
tehnologice
realizate de 

flaier

Procese de 
prelucrare a 
diferitelor
tipuri de 

materii prime

Tematica 
competiției 
profesionale
Domeniul: 

Textile și pielărie
Calificarea: 

filator



Tematica competiției profesionale

Domeniul: Turism si alimentatie

Calificarea: lucrător hotelier

Clasa: a x-a profesională

Comunicare  
cu clienți.

Patrimoniul 
turistic natural 

și antropic.

Serviciile 
turistice.



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


