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Subiect - Proba proiect 100 puncte 

 

 

Toate resursele necesare le găsiţi în folderul Resurse aflat pe desktop.  

Toate cerintele sunt obligatorii. 

Punctajul total pentru proba de proiect va fi de 100 puncte, din care 80 puncte se vor acorda pentru 

realizarea următoarelor cerinţe iar 20 puncte pentru existenţa elementelor obligatorii. 

 creativitatea şi simţul artistic al autorului 

 elemente de design şi cromatică 

 funcţionalitate 

 mesaj. 

Nota: Timpul de lucru este de  3 ore 

 

Enunţ: Vă veţi gândi că tema „Turism durabil” poate viza aspecte variate ale aplicaţiilor 

informatice în domeniul turismului. Aplicaţiile informatice cunosc o dinamică nemaintâlnită. În procesul 

instructiv-educativ au un impact major asupra elevilor datorită avantajelor oferite (accesibilitate şi 

flexibilitate).  

Cerinţe: 

Nr. 

crt. 
Cerinţă Punctaj 

1.  Deschideţi fişierul zone_de_vizitat.docx şi realizaţi următoarele cerinţe de 

tehnoredactare: 

a. Formataţi paragrafele din document astfel încât prima linie a fiecărui paragraf să fie 

indentată la 2 cm faţă de marginea stângă a paginii; iar spaţiul după fiecare paragraf să 

fie de 8 pct. 

4 puncte 

b. Inseraţi automat în subsolul paginii numele documentului curent scris cu majuscule. 

Numerotaţi paginile documentului, în zona de subsol a paginii – aliniat la dreapta- după 

formatul  

nr_pagina_curentă/număr_total_pagini_document. 

(exemplu: 2/7) 

4 puncte 

c. Inseraţi în document, după titlul fiecărui capitol, imaginea specifică obiectivului 

turistic. Imaginile se regăsesc în folderul Resurse şi au numele identic cu numele 

obiectivului. Aliniaţi la centru fiecare dintre aceste imagini şi stabiliţi ca dimensiuni 

pentru fiecare imagine 5 cm înălţime, respectiv 9 cm lăţime. 

3 puncte 

La sfârşitul documentului curent inseraţi automat tabelul de figuri corespunzător 

figurilor din document. În tabelul de figuri final pentru fiecare dintre figuri se va afişa 

informaţia după următorul format: 

 

Fig. nr – Nume_obiectiv ................................................................................. pagină 

 

Exemplu: 

Fig. 1 – Cascada Bigăr ............................................................ 1 

9 puncte 

2. Deschideţi fişierul dezvoltare_turism.pptx şi realizaţi următoarele operaţii în cadrul 

prezentării: 

a. Stabiliţi tema Turist pentru toate diapozitivele prezentării. 

2 puncte 

b. Inseraţi la începutul prezentării un nou diapozitiv care să conţină cuprinsul lucrării 

exact ca in figura de mai jos: 
5 puncte 
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Nr. 

crt. 
Cerinţă Punctaj 

 
 

 

c. Stabiliţi un link între obiectul din cuprins corespunzător Deltei Dunării şi 

diapozitivul corespunzător din prezentare. 
2 puncte 

d. Editaţi în primul diapozitiv o notă cu textul: Cuprinsul lucrării 1 punct 

e. Stabiliţi pentru diapozitivele prezentării o tranziţie de tip împingere spre stânga cu 

viteză de afişare mediu şi avansare automată la 6 secunde 

3 puncte 

f. În diapozitivul cu informaţii despre Transfăgărăşan stabiliţi un efect de intrare 

pentru textul din caseta de text de tipul zbor spre interior, cu orientare din stânga jos şi 

efect de animare după cuvânt. 

2 puncte 

3. Deschideţi fişierul turism_RO.xlsx si utilizând datele din foaia pondere realizaţi 

următoarele cerinţe: 

a. Cunoscându-se capacitatea de cazare existentă (locuri) în România, calculaţi cu 

formulă procentul pentru fiecare regiune la nivel naţional (în domeniul C7:C14) .  

4 puncte 

 

b. Evidenţiaţi cu culoare roşie informaţia din celulele F7 până la F14 care au 

proprietatea că reţin valori mai mari decât indicele de utilizare în funcţiune din 

România (F6) 

4 puncte 

c. Determinaţi în celula B17 din foaia de calcul pondere câte dintre regiunile din 

România au un indice de utilizare a capacităţii în funcţiune (%) peste 20% şi 

procentul capacităţii de cazare între 6% si 8%. 

4 puncte 

d. În foaia de calcul cu numele pondere_regiuni, reprezentaţi grafic procentele pe 

regiuni existente în lista din foaia pondere. Personalizaţi graficul astfel încât la final să 

conţină toate elementele de mai jos. 

8 puncte 

4. a. Deschideţi baza de date paduri_virgine.accdb. Creaţi tabelul Exemple care să 

contină câmpuri ce exemplifică păduri din judeţele unde au fost identificate padurile 

virgine, prin text şi imagine, astfel încât sa puteţi realiza o relaţie de tip unu la unu 

între cele două tabele (Paduri şi Exemple) 

. 

4 puncte 

b. Populaţi tabelul Exemple cu un număr de înregistrări corespunzătoare, utilizând 4 puncte 
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Nr. 

crt. 
Cerinţă Punctaj 

textul din fişierul paduri.docx şi imaginile paduri_BV.jpg, paduri_CS.jpg, 

paduri_CV.jpg, paduri_GJ.jpg, paduri_MH.jpg, paduri_MM.jpg, paduri_SB.jpg. 

 c. Realizaţi o relaţie unu-la-unu între  cele două tabele 4 puncte 

d. Realizati câte un formular pentru actualizarea celor 2 tabele. 4 puncte 

e. Realizaţi raportul Paduri din România care să conţină informaţii din cele 2 tabele: 

judeţ, anul identificării ca pădure virgină, descriere, imagine; raportul să conţină toate 

inregidtrările din tabelul Paduri, relaţionat cu tabelul Exemple. 

 
 

4 puncte 

5 a. a. Realizaţi o pagină care să conţină 2 cadre. Stabiliţi ca fundal culoarea albastru 

deschis pentru cadrul 1.  
6 puncte 

b. b. Toate legăturile din cadrul 1 încarcă paginile din cadrul 2. Legăturile vor fi stabilite 

către pagini care sa conţină: Despre păduri virgine (utilizaţi informaţiile din fişierul 

Despre_paduri_virgine.docx), Galerie foto (utilizaţi fisierele paduri_*.jpg şi fişierele 

padure_*.jpg) şi Legături utile (utilizaţi informaţiile din fişierul 

Despre_paduri_virgine.docx). 

9 puncte 

Total punctaj 80 

 

Succesiune logică de prezentare a informaţiilor 5 

Claritatea informațiilor  5 

Elemente de design și cromatică  5 

Creativitate 5 

Total punctaj 20 

 


