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Probă scris ă 
Management 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. Managementul prin proiecte  
 Referitor la acest sistem de management, precizaţi şi descrieţi: 

a) două categorii de proiecte, în funcţie de caracteristicile organizaţionale principale; 
6 puncte 

b) trei etape procedurale de concepere şi implementare    9 puncte  
 
2. Decizia managerial ă 

a) Descrieţi noţiunea de decizie managerială      3 puncte  
b) Prezentaţi şi caracterizaţi doi factori primari ai deciziei manageriale  6 puncte  
c) Tipologia deciziei manageriale (3 criterii de clasificare)    6 puncte  
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Metode şi procedee de predare-înv ăţare 
Metoda asaltului de idei (brainstormingul) este o metodă a discuţiei în grup cu funcţia distinctă 
de a înlesni căutarea şi găsirea celei mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat, printr-o 
intensă mobilizare a ideilor tuturor participanţilor în discuţie. 
Prezentaţi această metodă, după următorul plan de idei: 

a) Caracterizarea metodei (2 caracteristici)      2 puncte  
b) Etapele/fazele de desfăşurare (2 faze)      2 puncte  
c) Reguli de aplicare a metodei (3 reguli)      6 puncte  

 
2. Evaluarea ini ţială se realizează la începutul unui program de instruire şi îndeplineşte două 
funcţii principale: diagnostică şi prognostică.  
Proiectaţi un test scris la începutul parcurgerii unei unităţi de învăţare corespunzătoare unei 
discipline/ modul de pregătire profesională, însoţit de baremul de evaluare şi de notare (cu 
răspunsuri explicite), cu următoarea structură: 

- 2 itemi cu alegere multiplă       4 puncte  
- 2 itemi de completare        4 puncte  
- 1 item de tip pereche        2 puncte  
- 1 item de tip eseu structurat/rezolvare de probleme    2 puncte  

Indicaţi următoarele elemente: clasa, capitolul/unitatea de învăţare şi timpul de lucru.    1 punct  
În cadrul baremului de evaluare şi notare se distribuie 90 de puncte, iar 10 puncte se acordă din 
oficiu.             7 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 


