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Anexa 2 la P.O. 88-M 
Ediția 9

MODEL DE SUBIECT ȘI BAREMUL DE CORECTARE PENTRU PROBA SUPLIMENTARĂ DE
ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

SUBIECT DOMENIUL MECANICĂ

Subiectul I.  ....................................................................................................... 20 puncte           
I.1.       Alege şi încercuieşte varianta corectă:                                                         10 puncte     
1. Structura organizatorică poate fi exprimată ca:

a. structură tehnologică                       
 b. structură operaţională
c. structură vocaţională      

2. Activitatea desfăşurată într-o ierarhie de conducere este:
a. gradul                          
b. ocupaţia                       
c. funcţia                              

3.România este împărțită în : 
a. 6 regiuni ; 
b. 7 regiuni; 
c. 8 regiuni; 

4. Populaţia inactivă : 
a. elevi şi studenţi             
b. copii/elevi, studenţi, pensionari, şomeri      
c. şomeri

5. Absolvenţii învăţământului superior tehnic sunt:
 a.tehnicienii                      
b. tehnologii                       
c. inginerii                       

I.2:  Citeşte  şi  notează pe foaia de examen, A (adevărat) dacă consideri enunţul corect  sau F (fals) dacă 
consideri enunţul incorect:                                                                                          10 puncte     

1. Organigrama este o reprezentare grafică a structurii organizatorice o societăţii comerciale/şcolii/firmei 
care exprimă relaţiile organizatorice si funcţionale pe compartimente, pe niveluri ierarhice și chiar ponderea 
numerică.
2.Agentul de vȃnzări organizează acţiuni de promovare a produselor sau serviciilor firmei. 
3.A fi competent într-o ocupaţie înseamnă a fi creativ la locul de muncă.  
4.Ocupația este activitatea utilă, pe care o desfăşoară o persoană, la locul de muncă, ce nu este aducătoare de
venit, ce ȋi asigură existenţa.
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5. Potrivit codului muncii, contractual individual de muncă este documentul care atestă că o persoană fizică, 
numită angajator se obligă să desfăşoare muncă pentru o persoană juridică numită salariat, ȋn schimbul unui 
salariu.

Subiectul II                                                                                                                 30  puncte   
II.1. Stabiliţi legătura dintre coloana A şi coloana B                                             10 puncte
              

A(meserii) B(domeniu economic)
......... 1. strungar a. industrie uşoară
........ 2. tricoter textil b. turism
........ 3. inginer  .zootehnist                      c. sănătate
........ 4. cameristă d. agricultură
......... 5. brancardier e. mecanică

                           
II.2 Citiţi cu atenţie enunţurile şi răspundeţi la următoarele cerinţe                 20 puncte                

a. Definiți  piaţa muncii 
b.  Enumerați 3 resurse din regiunea de N-E care influențează specificul profesional:

Subiectul III .                                                                                                               40  puncte

III.1.  Enumeraţi 3 tipuri de contracte individuale de muncă                                          15  puncte

III.2.     Precizați 3 elemente cheie  din fişa postului                                                      15 puncte

IIII.3. Clasificaţi  profilul şi specializările din filiera teoretică - învăţămȃnt secundar superior  
                                                                                                                                          10 puncte

Din oficiu: 10 puncte
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE DOMENIUL MECANICĂ

Subiectul I.  - 2p x 10=20 puncte     
I.1.      5x2p=10 puncte                       

1. b;   2.c;  3.c;  4.b;  5.c.
I.2.  5x2p= 10 pucte

1.A;   2. A    3. A   4.F   5. F

Subiectul II.  - 30 puncte
II.1.    5x 2p  =  10 puncte 

1.e;  2. A;  3.d;  4. B;  5.c
II.2. ( 20 puncte)

a.  5 puncte    
Piața muncii - Spațiul economic în care se tranzacționează în mod liber prețul locurilor de muncă de 
către utilizatorii de muncă (cumpăratorii) și posesorii resursei de muncă (vânzătorii)

Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte, pentru răspuns parțial corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns 
incorect se acordă 0 puncte.

b. 3x5p= (15 puncte)  
1. Peisajul natural/muntele;  
2. Sarea;    
3. Agroturismul;   
4.  Obiective religioase-monumente istorice;      
5.  Pădurea

Pentru oricare 3 răspunsuri corecte se acordă câte 5 puncte de fiecare.

Subiectul III ..........  40  puncte

III.1.  3 x 5p =  15 puncte
1. Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
2. Contract individual de muncă pe perioadă determinată
3. Contract individual de muncă cu timp redus de muncă –  2-4 ore/zi
4. Contract  individual temporar de muncă
5. Munca la domiciliu
6. Contract de ucenicie

Pentru oricare 3 răspunsuri corecte se acordă câte 5 puncte de fiecare. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet se acordă câte 3 puncte, pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.

III.2.     3 x 5p =  15 puncte
1. Denumirea postului
2. Obiectivul postului
3. Responsabilitățile/atribuții
4. Relațiile postului
5. Condițiile de muncă
6. Salariul și condițiile asigurate
7. Persoana care ocupă postul
8. Aplicare/data de la care intră în vigoare contractul
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Pentru oricare 3 răspunsuri corecte se acordă câte 5 puncte de fiecare. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet se acordă câte 3 puncte, pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.

III.3.  2 x 5p= (10 puncte)
a. Real – matematică-informatică, științele naturii

Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte, pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 
puncte, pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.

b. Uman – filologie, științe-sociale, limbi straine 
Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte, pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 
puncte, pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.
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