
EVALUARE  FINALĂ- 

DOMENII PROFESIONALE, cl 8 
  

I. Scrieţi  pe foaie   litera corespunzătoare răspunsului corect:             

(20 p) 

1.Calificarea de tehnician veterinar pentru animale de companie se obţine prin absolvirea 

liceului la profilul 

a) servicii; b) tehnic; c) vocaţional;  d) resurse naturale şi protecţia mediului.  

2. A fi competent înseamnă: 

a) a lucra;  b)a învăţa;    c)a aplica, combina şi transfera cunoştinţe şi deprinderi;  d) a   repara; 

3. Face parte din filiera vocaţională specializarea: 

a) teatru; b) comerţ; c) mecanică;  d) filologie. 

4. Şomerii sunt încadraţi în grupa: 

a) populaţia activă;     b) populaţia ocupată;    c) populaţia inactivă;     d) populaţia casnică. 

5. Postul reprezintă: 

a) competenţe şi responsabilităţi;   b) sarcini şi competenţe;   c)  responsabilităţi, sarcini şi 

competenţe;   d) responsabilităţi şi sarcini. 

6. Managerul care refuză să accepte participarea subalternilor la îndeplinirea atribuţiilor 

manageriale are un stil managerial: 

a) autoritar;    b) democratic;    c) permisiv;     d)indiferent. 

7. Alimentaţia publică face parte din domeniul: 

a)agricultură;   b)construcţii;   c)servicii;   d)industrie. 

8.Traficul feroviar  şi aerian reprezintă o sursă de poluare: 

a)chimică;   b)fonică;    c)biologică;   d)radioactivă. 

9. Directorul tehnic îndeplineşte o funcţie: 

a)de conducere;  b)de execuţie;   c)de supraveghere;  d)de consultanţă. 

10.Un plan de afaceri se întocmeşte pentru următoarea situaţie: 

a)firma dă faliment;  b)fuziunea unor firme;  c)lipsesc distribuitorii; d)nu există manager. 

 

II. Transcrieţi pe foaie  cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera 

A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                     

                 (10 p)  

1. Competenţa profesională  reprezintă capacitatea de a aplica, combina şi transfera cunoştinţe 

şi deprinderi  în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute  de către 

director. 

2. Formarea profesională a absolvenţilor din învăţământul gimnazial se poate realiza pe ruta 

directă prin  absolvirea cursurilor unui liceu tehnologic. 

3. Filiera teoretică este formată din specializări la profilurile sportiv şi artistic.  

4. Performanţele postului se referă la materiale produse sau servicii realizate. 

5. Ritmul progresului tehnic accelerat face necesară o mobilitate ocupaţională redusă. 

 

III. Completaţi spaţiile punctate, încât afirmaţiile de mai jos să aibă sens:                               

           (10 p) 

 1.Un potenţial de dezvoltare ridicat pentru cercetare-dezvoltare-inovare  se găseşte în regiunea 

...........1.... 

 2.Recunoaşterea profesională se face printr-un certificat de competenţă profesională sau 

printr-o  ...........2........ 

 3.Fişa postului este documentul prin care ........3............... îi sunt făcute cunoscute sarcinile, 

obiectivele şi responsabilităţile la locul de muncă. 

 4.Calitatea muncii este strâns legată de ............4............. care arată efectul muncii depuse.  



 5.Activitatea utilă aducătoare de venit, desfăşurată de o persoană se numeşte 

.................5............. 

 

IV. Alegeţi o activitate economică şi elaborează un plan de afaceri care să cuprindă toate 

elementele planului de afaceri.            

                     (30 p) 

V. În coloana A sunt enumerate  diferite niveluri de calificare profesională în urma 

absolvirii unei forme de invăţământ tehnic iar în coloana B  activităţi desfăşurate la locul 

de muncă. Scrieţi  pe foaie, asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele 

corespunzătoare din coloana B.                                                                            (10p)   

 

A B 

1 muncitor a îndeplineşte sarcini cu caracter tehnic din diferite domenii; 

2 maistru b întocmeşte proiecte şi lucrări tehnice; 

3 tehnician c este implicat direct în obţinerea de bunuri materiale, 

execută lucrări manual sau mecanizat; 

4 operator d organizează activitatea de producţie într-un sector, 

coordonează muncitorii din subordine; 

5 proiectant e supraveghează funcţionarea maşinilor de lucru sau 

efectuează diferite operaţii cu ajutorul maşinilor sau 

aparatelor; 

 

VI. Răspundeţi  pe  scurt  la următoarele cerinţe:                    (10 p) 

1. Care sunt calităţile profesionale necesare unui întreprinzător?  

2. Care sunt elementele unui CV european?    

 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


