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Probă scrisă 

Inginerie economică 
 

VARIANTA 3 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Se permite utilizarea planului de conturi. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 

1. Referitor la funcţiunile întreprinderii, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
a. Prezentaţi conţinutul noţiunii de funcţiune a întreprinderii.    
b. Enumeraţi funcţiunile întreprinderii şi precizaţi activităţile componente ale uneia 

dintre funcţiuni.        (10p) 
 

2. Referitor la planul de conturi, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
a. Definiţi planul de conturi şi prezentaţi caracteristicile acestuia.              
b. Prezentaţi structura planului de conturi.     (10p) 

 
3. Referitor la finanţele publice, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

a. Enumeraţi două trăsături ale impozitelor directe.     
b. Indicaţi patru tipuri de impozite directe.     (10p) 

 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

1. Metoda proiectului este o metodă modernă de evaluare 
 
a. Prezentaţi metoda proiectului, având în vedere: 
- etapele; 
- 5 capacităţi care se evaluează în timpul realizării proiectului. 
 
b. Elaboraţi un exemplu de aplicare a acestei metode în cadrul unei secvenţe de evaluare 
corespunzătoare unui modul de pregătire profesională, precizând etapele metodei proiectului. 
- Menţionaţi elemente ale proiectării didactice: modulul, clasa, conţinutul/unitatea de învăţare, 
activităţile de învăţare, resursele didactice utilizate. 
- Prezentaţi scenariul didactic pentru activitatea de evaluare menţionată.   

(15 p) 
2. Proiectaţi un test scris la finalul parcurgerii unei unităţi de învăţare corespunzătoare unui 
modul de pregătire profesională, însoţit de baremul de evaluare și de notare, cu următoarea 
structură: 
- 1 item cu alegere multiplă; 
- 1 item de tip întrebare structurată; 
- 1 item de tip eseu/rezolvare de probleme. 
 
Menţionaţi următoarele elemente: clasa, capitolul/unitatea de învăţare şi timpul de lucru. În 
cadrul baremului pentru testul scris proiectat se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte 
din oficiu.            

(15 p) 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 
Finalitățile educației: clasificare/ideal, scop, obiective/proceduri de operaționalizare. 


