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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

18 iulie 2013 
 

Probă scrisă 
Cibernetică şi Previziune Economică 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

VARIANTA 3 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 
maxim corespunzător. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru 
rezolvări parţiale, în limita punctajului indicat în barem. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului obţinut pentru lucrare. 

 
 
SUBIECTUL I                           (30 de puncte) 
  
1. Modele dinamice de reglare macroeconomică                                         12 puncte 
  

a) Elemente de structură/subsisteme  ale sistemului cibernetic simplificat al economiei naționale
          (2 x 1p = 2 puncte) 
 

Se iau în considerare oricare două răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 
     b)   Conceptul de politici economice guvernamentale                                           (2 puncte)  
 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 2 p; pentru răspuns parţial corect  sau incomplet se 
acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 
    c)   Măsuri și acțiuni de politică economică                (2 x 1p = 2 puncte) 
  
Se iau în considerare oricare două răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 

d) Componentele  programului de control guvernamental  (3 x 2p = 6 puncte) 
 

Se iau în considerare oricare trei răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 2 p; pentru răspuns parţial corect  sau incomplet se acordă 1 p; pentru răspuns incorect sau 
absenţa acestuia 0 p. 
 
 
 
 
2. Modele dinamice de comportament la nivel de agent economic consumator   18 puncte 

a) Piețele și rolul lor în cadrul sistemului economiei naționale   
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Pentru răspuns corect si complet se acordă 6 p; pentru răspuns parţial corect  sau incomplet se 
acordă 3 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 

 
b) Relația consumatorului cu piața bunurilor 
 

Pentru răspuns corect si complet se acordă 6 p; pentru răspuns parţial corect  sau incomplet se 
acordă 3 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 

       c)   Relația consumatorului cu piața financiară 

Pentru răspuns corect si complet se acordă 6 p; pentru răspuns parţial corect  sau incomplet se 
acordă 3 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                    (30 de puncte) 

1. Metoda proiectului             15 puncte 
 

-  Descrierea rolului metodei           ( 3 puncte) 
 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 3 p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 
2 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 

- Caracteristicile metodei proiectului        (4 x 1p = 4 puncte) 
 
Se iau în considerare oricare patru  răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 

 
- Etapele  realizării proiectului                                              (2 x 1p = 2 puncte) 

 
Se iau în considerare oricare două răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 

 
- Valenţele metodei           (2 x 1p = 2 puncte) 

 
Se iau în considerare oricare două răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 

 
-          Tipuri de proiecte                                                              (4 x 1p = 4 puncte) 

 
Se iau în considerare oricare patru  răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă 
câte 1 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 
 

2. Testul de evaluare                                          15 puncte 
 

a) Elementele de identificare              (3 x 1p = 3 puncte) 
 

Pentru fiecare ( din cele 3  elemente solicitate) răspuns corect si complet se acordă 1 p; pentru 
răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
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b) Tipuri de itemi              (3 x 3p = 9 puncte) 
 

Pentru fiecare (din cele 3 tipuri solicitate) răspuns corect si complet se acordă 3 p; pentru fiecare 
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 

 
c) Baremul de evaluare şi notare                                                     ( 3 puncte) 

 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 3 p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 
2 p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0 p. 
 
 
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) 

 


