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LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC-AUTO 

Nr. 

temei 
Titlul temei 

1 Înlocuirea uleiului uzat din motor și a filtrului de ulei  

2 Înlocuirea plăcuțelor de frână, la frâna cu disc 

5  Înlocuirea discului de fricțiune al ambreiajului unui autoturism 

6 Întreținerea instalației de răcire a motorului unui autoturism 

7 
Înlocuirea completului pentru acționarea mecanismului de distribuție al motorului unui 

autoturism 

8 Reglarea jocului termic la supapele mecanismului de distribuție 

10 Demontarea arborilor planetari la autoturisme cu tracțiune față 

11 Verificarea stării tehnice a transmisiei centrale la un automobil cu tracțiune pe spate 

12 Înlocuirea rulmenților la o roată spate nemotoare de autoturism 

15 Înlocuirea garniturii de etanșare de pe pistonul etrierului de frânare la un autoturism 

16 
Înlocuirea saboţilor la una dintre roțile spate ale unui autoturism prevăzut cu frână tambur și 

reglarea frânei de mână 

19 Înlocuirea amortizorului telescopic de la una dintre roțile față ale unui autoturism 

22 Înlocuirea organelor mobile ale mecanismului motor  

23 Înlocuirea garniturii de chiulasă 

24 Înlocuirea pompei de ulei la motorul unui automobil 

28  Verificarea instalației de răcire 

29 Înlocuirea radiatorului și aerisirea instalației de răcire 

30 Înlocuirea pompei de apă din instalația de răcire 

31 Înlocuirea termostatului din instalația de răcire 

32 Verificarea și înlocuirea bujiilor incandescente la un motor cu aprindere prin compresie 

33 Înlocuirea garniturii de etanșare a pompei centrale de frână 

39 Verificarea și întreținerea transmisiei cardanice 

40 Înlocuirea unei foi de arc lamelar la suspensia spate 

41 Înlocuirea pivoților punții față la sistemele demontabile de pe braț 

43 Înlocuirea bucșelor de arc lamelar la suspensia spate 

44 Înlocuirea arborilor planetari la un automobil 

45 Înlocuirea segmenților pe pistonul unui motor termic 

46 Înlocuirea periilor colectoare ale electromotorului de pornire 

47 Înlocuirea filtrelor de combustibil  

48 Schimbarea uleiului din cutia de viteze și grupul diferențial 

49 Înlocuirea bujiilor la un motor cu aprindere prin scânteie 
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LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ 

 CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AGRICOL  

Nr. 

temei  

TEMA PROBEI PRACTICE  

1. Mașini de administrat îngrășăminte chimice solide- Efectuarea principalelor reglaje la 

mașina de administrat  

2. Mașini de plantat și semănat- Pregătirea pentru lucru a mașinilor de semănat în cuiburi  

6

7 

Grebla oblică  Formarea agregatul și efectuarea întreținerii tehnice zilnice  

Întreţinerea tehnică a tractorului- Realizarea curățării filtrului de aer   

10. Întreținerea tractorului -Verificarea și reglezarea jocului la ambreiajul unui tractor  

11. Mașini și instalații agricole- Efectuarea operațiilor de reglare a mașinilor pentru 

administrarea îngrășămintelor   

13. Utilizarea fluidelor pentru motoarele cu ardere internă ale tractoarelor -Verificarea nivelului 

și calităţii uleiului de ungere   

14. Utilizarea și manipularea fluidelor pentru motoarele cu ardere internă ale tractoarelor 

Schimbarea uleiului de motor    

15. Mecanismul motor- Degresarea și spălarea pieselor componente  

16. Maşini de recoltat - Pregătirea pentru lucru a agregatelor de recoltat plante furajere 

(cositori)   

17. Repararea motorului - Executarea operaţiei de înlocuire a pompei de ulei  

18. Repararea motorului- Verificarea uzurii culbutorilor şi montarea ansamblului culbutorilor 

pe motor  

19. Grape cu discuri- Realizarea reglării grapei cu discuri  pentru executarea lucrării de pregătire 

a patului germinativ  

20. Mașini pentru administrarea îngrășămintelor -Reglarea mașinii de administrat îngrășăminte 

chimice solide  

21. Mașini pentru întreținerea culturilor- Reglarea cultivatoarelor pentru prășit.  

22. Mașini de plantat și semănat- Reglarea semanatorii de precizie, prevăzută în cartea tehnică  

23. Repararea pompei de apa la un motor de tractor   

24. Repararea pompei de alimentare cu membrană  

25. Agregatul pentru arat și pregătirea pentru lucru- Efectuarea reglajelor specifice pentru 

formarea agregatul   

26. Mașini pentru ingrășăminte chimice solide- Intretinerea și executarea reglajelor  masinilor 

masinilor pt.ingrasaminte chimice solide  

27. Plugul- Montarea si reglarea plugului  la tractor  

29. Sistemul de ungere la motoarele cu ardere internă- Verificarea etanșeității sistemului de  

 ungere, a nivelului de ulei, iar în cazul în care este necesar, să se completeze nivelul de ulei  

30. Agregatul pentru semanat cereale păioase  -Formarea agregatului  și efectuarea reglajelor 

specifice   

31. Agregatul pentru cultivat  și pregătirea pentru lucru-Formarea agregatului  și efectuarea 

reglajelor specifice  

32. Cultivatorul -Realizarea reglării cultivatoarelor pentru cultivația totală  

33. Cuplarea la  tractor a plugului  și pregătirea pentru lucru(reglaje)-  

Formarea agregatul pentru  arat și executarea reglajelor  în vederea cuplării  plugului la 

tractor   

34. Mecanismul de suspendare a mașinilor agricole- Înlocuirea cilindrului hidraulic de la 

mecanismul de suspendare  

35. Echipamente de lucru pentru tractor Înlocuirea tiranților laterali și suporturilor pentru 

fixarea ancorelor tiranților laterali la tractorul    

36. Exploatarea, întretinerea și repararea mașinilor agricole- Întreținerea zilnică/periodică a 

mașinii de semanat plante prașitoare  

39. Chiulasa- Demontarea chiulasa de pe blocul motor, în condiții optime de lucru și securitate.  
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LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ 

 CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TÂMPLAR UNIVERSAL   

Nr. 

temei 
Tema probei practice  

1.   
Executarea spintecării multiple a piesei de cherestea pentru obţinerea a 4 piese cu lăţimea=50 

mm   

2.   
Efectuarea operației de frezare uluc pe canturi în vederea realizării operației de bordurare 

panou din PAL înnobilat de dimensiuni date   

3.   
Executarea rindeluirii a două fețe paralele la grosimea 20 mm şi lăţimea 80 mm și profilarea  

decorativă a canturilor  

4.   
Executarea operaţiilor de bordurare a plăcii măsuţă (1200x450 mm) executată din PAL 

melaminat cu grosimea de 18 mm  

5.   
Executarea frezării unui cep drept dublu, la ambele capete ale unui reper din lemn masiv,  cu 

dimensiunile lungime = 40 mm, lăţimea = lăţimea reperului şi grosimea = 8 mm  

7.   
Executarea spintecării multiple a piesei de cherestea pentru obţinerea a 5 piese cu lăţimea=30 

mm  

10.   
Executarea operaţiilor de prelucrare prin îndreptare şi rindeluire pentru 2 legături inferioare 

ale unui taburet  

11.   
Executarea operaţiei de retezare la ambele capete la 45° a unui reper din lemn masiv astfel 

încât să aibă lungimea finală de 450 mm  

12.   
Executarea tăierii la contur a unei piese de cherestea folosind şablonul de formă circulară cu 

ɸ = 200 mm și ferăstrăul panglică  

13.   
Executarea operaţiei de retezare-secţionare mecanică a unei piese de cherestea în 4 piese cu 

lungimea de 500 mm, urmărind utilizarea raţională a lemnului masiv  

16.   
Executarea operaţiei de şlefuire grosieră a 2 repere din lemn masiv cu suprafaţă plană, la 

maşina de şlefuit cu bandă orizontală îngustă şi sabot de presare  

17.   

Efectuarea operaţiilor de rindeluire mecanică pentru obţinerea unui reper cu secţiunea de 

35x20 mm, pentru o piesă din lemn masiv, croită la lungimea de 450 mm, lăţimea de 40 mm 

şi grosimea de 25 mm (îndreptată)  

18.   
Obţinerea prin spintecare la ferăstraie circulare repere cu lăţimea de 50 mm având la dispoziţie 

2 piese de cherestea de răşinoase cu lungimea minimă de 1,0 m   

19.   
Obţinerea  a 2 repere cu lungimea de 450 mm prin secţionări cu ferăstrăul mecanic,  la 

dispoziţie o piesă de cherestea de foioase   

20.   
Dimensionarea la lungimea finală de 700 mm, a 5 repere din lemn masiv date, prin operaţia 

de retezare la ferăstrăul circular universal de tâmplărie, CUM-3  

22.   
Executarea operaţiei de retezare a unui reper din lemn masiv, la unul din capete la 45°  şi la 

celălalt la 90° şi lungime finală de 500 mm  

23.   Executarea operaţiei de şlefuire de finisare a unui panou furniruit   

24.   
Executarea a 2 scobituri pe cant în lemn masiv una străpunsă şi una oprită la o distanţă de 150 

mm faţa de prima scobitură  

26.   Executarea operaţiei de şlefuire a canturilor a unui reper din lemn masiv  

27.   

Executarea a 2 găuri pe cantul unei piese din lemn masiv: o gaură străpunsă cu diametrul=10 

mm, la distanţa de 25 mm de capătul piesei şi o gaură oprită cu diametrul = 8 mm şi 

adâncimea =  20 mm la distanţa de 35 mm faţa de prima gaură  

28.   
Executarea, prin operaţia de strunjire, a 2 repere cilindrice cu D = 52 mm, având la dispoziţie 

două semifabricate din lemn masiv cu dimensiunile de gabarit 450x55x55 mm  
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LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ 

 CALIFICAREA PROFESIONALĂ: BRUTAR – PATISER - PREPARATOR PRODUSE FAINOASE  

 Nr. 

temei  
Tema probei practice  

1.  

Realizați 10 bucăți din sortimentul „Croissante cu cremă de vanilie”, cu gramaj 100 g/ produs 

finit, din aluat foietaj preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din 

aluat  foietaj.  

2.  
Realizați 10 bucăți din sortimentul „Ștrudel cu mere”, cu gramaj 100 g/ produs finit, din aluat 

foietaj preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat foietaj.  

3.  
Realizați 3 bucăți din sortimentul „Pâine împletită în trei”, cu gramaj 300 g/produs finit, din 

aluat dospit preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor de panificație.  

4.  
Realizați 20 bucăți din sortimentul „Coji pentru tarte”, cu gramaj 30 g/produs finit, din aluat 

fraged preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat fraged.  

5.  

Realizați un produs din sortimentul „Blat cu zahăr ars”, cu gramaj 1 kg/buc. produs finit, 

conform rețetei de fabricație, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din 

aluat fluid.  

7.  

Realizați un produs din sortimentul „Blat de tort colorat”, cu gramaj 1 kg/buc. produs finit, 

conform rețetei de fabricație, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din 

aluat fluid.  

8.  
Realizați 2 bucăți din sortimentul „Chec cu nuci”, cu gramaj 250 g/buc. produs finit, conform 

rețetei de fabricație, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat fluid.  

10.  
Realizați 10 bucăți din sortimentul „Cornuri cu gem”, cu gramaj 120 g/produs finit, din aluat 

dospit preparat,  respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat dospit.  

11.  
Realizați 1 kg din sortimentul „Pişcoturi de şampanie”, conform rețetei de fabricație, 

respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat fluid.  

13.  

Realizați 10 bucăți din sortimentul „Brânzoaice moldovenești”, cu gramaj 120 g/produs finit, 

din aluat dospit preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat 

dospit.   

14.  
Realizați 10 bucăți din sortimentul „Cornuri  simple”, cu gramaj 110 g/produs finit, din aluat 

dospit preparat,  respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat dospit.  

16.  
Ambalați  în caserole din polistiren expandat, cu masa de 0,250 kg/caserolă, cantitatea de 2,0 

kg de „Cornuleţe cu rahat”.  

17.  
Realizați 1 kg din sortimentul „Pateuri cu ciuperci”, din aluat foietaj preparat, respectând 

procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat foietaj.  

18.  Preparați 1 kg de cremă ganaj simplă la cald, după o reţetă dată.  

19.  Preparați 1 kg de  glazură pe bază de zahăr , după o reţetă dată.  

20.  Preparați 1 kg de glazură pe bază de albuş, după o reţetă dată.  

21.  Preparați 1 kg de glazură pe bază de ciocolată, după o reţetă dată.  

22.  Prepară 1 kg de  cremă de vanilie cu ou, după o reţetă dată.   

24.  

Realizați 10 bucăți din sortimentul „Rondele cu gem”, cu gramaj 100 g/buc. produs finit, din 

aluat fraged preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat 

fraged.  

25.  

Realizați 10 bucăți din sortimentul „Tarte cu fructe din compot”, cu gramaj 120 g/buc. produs 

finit, din aluat fraged preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din 

aluat fraged.   

26.  
Realizați 1 kg  din sortimentul „Cornulețe cu rahat”, din aluat fraged preparat, respectând 

procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat fraged.  

27.  
Realizați 2 bucăți din sortimentul „Foaie de ruladă colorată”, conform rețetei de fabricație, 

respectând procesul tehnologic de obținere a produselor din aluat fluid.  

28.  
Realizați 3 bucăți din sortimentul „Pâine albă”, cu gramaj 300 g/produs finit, din aluat dospit 

preparat, respectând procesul tehnologic de obținere a produselor de panificație.  

29.  Deserveşte cuptorul pentru coacerea a 20 bucăţi „Coji pentru tarte” cu lungimea de 10-12 cm.  

30.  
Ambalați  în caserole din polistiren expandat, cu masa de 0,250 kg/caserolă, cantitatea de 2,0 

kg de „Pișcoturi  de șampanie”.  
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LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ 

 CALIFICAREA PROFESIONALĂ: OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE 

ALIMENTAŢIE  

Nr. 

crt.  
Tema probei practice  

1.  
Serviți “Clătite cu ciuperci” pentru 2 (două) persoane la farfurie, debarasați masa, respectând 

regulile de igienă. Refaceți mise-en-place-ul de întâmpinare.  

2.  
Serviți “Roșii cu pastă de brânză” pentru 3 (trei) persoane cu ajutorul cleștelui, pornind de la 

mise-en-place-ul de întâmpinare. Debarasați masa respectând regulile de igienă.  

3.  
În cadrul unui meniu de dejun semicomplet, serviți “Spaghete milaneze” la farfurie pentru o 

persoană respectând condițiile SSM şi igienă. Debarasați masa.  

4.   

În cadrul unui meniu comandat de dejun simplu format din: Ciorbă de văcuţă, Pulpă de porc 

la tavă cu garnitură de cartofi natur, salată de ardei copţi, prăjitură Bucureşti, chifle şi apă 

minerală, serviți preparatul lichid pentru o familie cu doi copii, cu ajutorul luşului respectând 

regulile de servire şi protocol. Debarasați masa.  

5.  
Serviți 2 (două) porţii de “Supă cremă de mazăre” şi debarasați masa, respectând regulile de 

servire în unităţile de alimentaţie.   

6.  

Serviți la farfurie preparatul “Ceafă la grătar” cu garnitură de cartofi natur şi salată de ardei 

copţi pentru două persoane, debarasați masa, respectând condițiile de SSM și igiena. 

Recomandați o băutură adecvată.  

7.  

Se dă următorul meniu pentru dejun: Supă de pui cu tăiţei, Mazăre cu carne de porc, prăjitură 

Savarină, chifle şi apă plată. Serviți desertul pentru două  persoane, respectând condițiile SSM 

şi igienă. Debarasați masa.  

8.  
Serviți două porţii de” Papanaşi cu brânză de vaci” şi recomandați o băutură adecvată,  

respectând condițiile SSM şi igienă. Debarasați masa.  

9.  
Serviți ”Salată de fructe” pentru un cuplu,  respectând regulile de servire şi protocol. 

Debarasați masa.  

10.  
Serviți cafea şi coniac pentru 2 (două) persoane, respectând condițiile de SSM  și igienă. 

Debarasați masa.  

11.  Serviți vin alb pentru două persoane, respectând condițiile de SSM  și igienă. Debarasați masa.  

12.  
Serviți coniac pentru două persoane de sex opus, respectând condițiile de SSM și igienă. 

Debarasați masa.  

13.  

Întocmiți un meniu pentru dejun complet având la dispoziție următoarea listă de preparate: 

Antricot de vită cu ciuperci, Escalop de porc cu cartofi natur, Plachie de stavrid, Supă crema 

de legume, Saramura de crap, Ciorbă de burtă, Roșii umplute cu pastă de vinete, Tartine cu 

icre, Tort de ciocolată, Înghețată de vanilie, Clătite cu gem, Papanași cu dulceață, Ciuperci 

umplute.  Realizați asocierea preparatelor cu băuturi și efectuați mise-en-place-ul pentru 

meniul întocmit.  

14.  
Întocmiți un meniu pentru dejun semicomplet, realizați asocierea preparatelor cu băuturi și 

efectuați mise-en-place-ul pentru meniul întocmit.  

15.  
Întocmiți un meniu pentru mic dejun consistent, efectuați mise-en-place-ul pentru meniul 

întocmit și serviți o băutură pentru mic dejun.  

16.  
Realizați servirea cu ajutorul lușului a unui preparat lichid, pentru 4 (patru) persoane, și 

debarasați, respectând condițiile de igienă și SSM.  

17.  
Realizați servirea cu ajutorul cleștelui a fripturilor cu garnitură 4 (porții) și debarasați, 

respectând condițiile de igienă și SSM.   

18.  
Serviți cafea porționată la ceașcă pentru 6 persoane, respectând condițiile de SSM  și igienă. 

Debarasați masa și refaceți mise-en-place-ul de întâmpinare a clienților.  

19.  

Serviți  2 (două)  porţii de “Cremă de zahăr caramel” porţionată la cupe, debarasați masa 

respectând regulile de igienă la desfacerea produselor în unităţile de alimentaţie. Refaceți 

mise– en- place- ul în aşteptare.  

20.  
Serviți 2 (două) porţii de îngheţată. Debarasați masa, respectând regulile de igienă la 

desfacerea produselor în unităţile de alimentaţie. Refaceți  mise–en–place– ul în aşteptare.  
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21.  
Serviți 2 porții de “Omletă cu roșii ” cu ajutorul cleștelui, debarasați masa, respectând 

condițiile de SSM  și igienă. Refaceți mise– en– place- ul în aşteptare.  

25.  
Serviți “Clătite cu gem” la farfurie, pentru două persoane (un  bărbat și o femeie), debarasați 

masa respectând condițiile de de SSM  și igienă. Refaceți mise– en– place- ul în aşteptare.  

27.  
Serviți 2 porții de prăjitură “Ecler cu cremă de vanilie” cu ajutorul cleștelui, debarasați masa, 

respectând condițiile de SSM și igienă. Refaceți  mise– en– place- ul în aşteptare.  

32.  

Serviți 3 porții de tort “Doboș”, debarasați masa, respectând regulile de igienă la desfacerea 

produselor în unităţile de alimentaţie. Recomandați și serviți o băutură alcoolică, adecvată 

desertului.  

33.  

Pentru meniul format din unt, miere, pâine prăjită și ceai  de mentă, realizați servirea ceaiului  

la ceainic (varianta cu apă fierbinte) pentru patru persoane, respectând condițiile de SSM și  

igienă.   

40.  
Serviți o familie compusă din doi adulți  și un copil, cu  Pepene roșu, respectând regulile de 

servire și de  protocol. Debarasați  masa și refaceți mise– en– place- ul în aşteptare.  

  


