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VARIANTA 3 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A. precizarea semnificaţiei conceptului de organizare a sistemului administrativ   5 puncte 
B. - câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două tipuri de administraţie în regimurile 
pluraliste: politizată şi neutră           2x2p=4 puncte 
- câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele două tipuri de administraţie precizate 
              2x3p=6 puncte 
C. câte 5 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre cele două principii cerute: explicaţie corectă şi 
relevantă – 5p./ explicaţie parţial relevantă – 2p.      2x5p=10 puncte 
D. sintetizarea concepţiei lui H. Fayol: sinteză coerentă şi pertinentă prin care se prezintă corect 
concepţia cerută – 5p./ prezentare parţial adecvată a concepţiei cerute – 2p.   5 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. a. - prezentarea problematizării, ca metodă de predare activ-participativă, centrată pe elev: 
prezentare adecvată şi nuanţată – 5p./ prezentare superficială, ezitantă – 2p.   5 puncte 
- explicarea specificului utilizării problematizării pentru una dintre disciplinele date   5 puncte 
b. - construirea unei situaţii-problemă corespunzătoare conţinutului dat    5 puncte 
- exemplificarea utilizării problematizării în vederea formării/dezvoltării competenţei alese  5 puncte 
 
B. - formularea unui punct de vedere personal referitor la afirmaţia dată    5 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 5p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 2p.         5 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 

- conceptul de finalități ale educației        5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- clasificare           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- ideal            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- scop            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- obiective           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare         5 puncte (răspuns parțial 3p) 

 


