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Probă scris ă 
Administra ţie public ă 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A. precizarea înțelesului noțiunii de structură organizatorică în sistemul administrativ: precizare 
corectă – 5p./ precizare parțială – 3p.          5 puncte 
B. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror cinci dintre drepturile funcţionarilor publici 
              5x2p=10 puncte 
C. - câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două metode de gestiune a serviciilor publice 
                2x2p=4 puncte 
    - câte 3 puncte pentru explicarea specificului fiecăreia dintre cele două metode precizate 
                2x3p=6 puncte 
D. analizarea succintă a rolului autorităţilor administraţiei publice locale într-o societate 
democratică: analiză coerentă și pertinentă prin care se prezintă corect rolul cerut – 5p./ analiză 
parțială – 3p./ precizarea rolului cerut, fără a-l analiza – 2p.       5 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
1. - prezentarea metodei proiectului, ca metodă de predare-învățare: prezentare adecvată şi 
nuanţată – 5p./ prezentare superficială, ezitantă – 3p.        5 puncte 
    - explicarea specificului utilizării metodei proiectului pentru una dintre disciplinele date: explicare 
adecvată – 5p./ explicare parțială – 3p.          5 puncte  
2. - precizarea unei teme de proiect corespunzătoare conţinutului alocat uneia dintre competenţele 
specifice alese             4 puncte  
     - exemplificarea utilizării metodei proiectului în vederea formării/dezvoltării competenţei alese: 
exemplificare adecvată a utilizării metodei date, care conduce la formarea/dezvoltarea competenţei 
(abilităţi, cunoştinţe şi atitudini) – 6p./ exemplificare a utilizării metodei date care conduce la 
formarea/dezvoltarea doar parţială a competenţei – 3p.        6 puncte  
B.  
- formularea unui punct de vedere personal referitor la faptul dat       4 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 3p.           6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare           2 puncte  
• învățare și evaluare           2 puncte  
• predare și evaluare           2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  


