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Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 4 

 

Specializarea : TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Clasa: a XII-a A 

Teme propuse de prof. Viman Maria 

1. Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și 

tranzacțiilor privind capitalurile proprii  la o societate comercială 

2. Studiu privind activitatea de marketing la o societate comercială 

3. Eficiența programelor promoționale la o societate comercială 

4. Analiza SWOT a activității de marketing la o societate comercială 

5. Strategii de dezvoltare și modernizare a activității economice la o societate comercială 

6. Studiu de marketing privind promovarea produselor la o societate comercială 

7. Analiza ofertei de aparate electrocasnice pe piața românească 

8. Publicitatea și rolul său asupra deciziei de cumpărare 

9. Studiu de marketing privind oferta de mobilă la o societate comercială 

10. Studiu de marketing privind oferta de vinuri pe piața românească 

11. Studiu de marketing privind cererea și oferta de produse cosmetice la o societate 

comercială 

12. Studiu de marketing privind cererea și oferta de materiale de construcții la o societate 

comercială 

13. Studiul cererii și ofertei de băuturi nealcoolice pe piața românească 

14. Studiul cererii și ofertei de băuturi alcoolice pe piața românească 

15. Activitatea de marketing în domeniul serviciilor de asigurare pe piața românească 

16. Studiul cererii și ofertei de bere pe piața românească 

17. Studiu de marketing privind oferta de apă minerală “Borsec” pe piața românească 

18. Studiu de marketing privind oferta de suc “Fanta” pe piața românească 
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19. Studiu de marketing privind sortimentul de produse zaharoase și comercializarea 

acestora la o societate comercială 

20. Studiul ofertei și comercializarea produselor din carne la o societate comercială 

21. Studiul ofertei de jucării pe piața locală 

22. Studiul cererii și ofertei de produse zaharoase la o societate comercială 

23. Estetica și amenajarea unui centru comercial 

24. Studiu de marketing privind sortimentul de produse lactate la o societate comercială 

25. Studiu de marketing privind comerțul electronic cu bunuri de consum 

26. Studiu de marketing privind cererea și oferta de tâmplărie PVC la o societate 

comercială 

27. Studiu de marketing privind oferta de bijuterii pe piața locală 

28. Analiza pieței publicitare la o societate comercială 

29. Studiul pieței produselor cosmetice la o societate comercială 

30. Analiza și perfecționarea stilurilor de management la o societate comercială 

31. Studiu de marketing privind estetica și exprimarea unui magazin de confecții 

32. Rolul distribuției în sporirea eficienței activității economice la o societate comercială 

33. Promovarea produselor prin comerțul electronic 

34. Utilizarea documentelor justificative în derularea  afacerii la o societate comercială 

35. Utilizarea  registrelor obligatorii în derularea afacerii la o societate comercială 

36. Analizarea informațiilor economico-financiare din bilanț la o societate comercială 

37. Utilizarea planului general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor și tranzacțiilor 

la o societate comercială 

38. Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și 

tranzacțiilor privind capitalurile proprii  la o societate comercială 

39. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind capitalurile 

permanente  la o societate comercială 

40. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind imobilizările 

corporale la o societate comercială 

41. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile la o 

societate comercială 

42. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind mărfurile la o 

societate comercială 
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43. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor în numerar  la o societate comercială  

44. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor fără numerar la o societate comercială  

45. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind trezoreria la o 

societate comercială 

46. Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor privind investițiile financiare pe termen 

scurt la o societate comercială 

47. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor privind salariile la o societate comercială 

48. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor și veniturilor și transpunerea acestora în 

contul de profit și pierdere  

49. Completarea  registrelor contabile și a balanței de verificare la o societate comercială 

50. Întocmirea situațiilor financiare anuale la o societate comercială 

51. Identificarea documentelor de evidență în derularea unei afaceri la o societate 

comercială 

Întocmit:  prof. ec. VIMAN MARIA ___________ 

 

 

Avizat CM Tehnologii, cf. PV din 26.01.2017 

Aprobat CA, cf. PV din 30.01.2017 

 

Director, 

prof. Ilieș Teodor 

 

Director adjunct,   Responsabil arie curriculară “Tehnologii”, 

prof. ing. Badiu Ginela      prof. ing. Badiu Gabriel 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DEJ 
STR. NICOLAE IORGA NR.5 / 405200 DEJ, CLUJ 

TEL/FAX  0264/206291 
e-mail: gscbrancusidej@yahoo.com                    
Web: http://www.gscbrancusidej.ro 

  
 

Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 4 

 

Specializarea : TEHNICIAN ÎN AACTIVITĂȚI DE COMERȚ 

Clasa: a XII-a B 

 

Teme propuse de prof. Drăgan Antonela 

1. Modalitǎţi de creștere a eficienţei activitǎţii economice a unei societăţi comerciale, în 

vederea îmbunǎtǎţirii continue a calitǎţii produselor cosmetice fabricate . 

2. Promovarea pe piaţa concurenţialǎ a ofertei proprii de produse prin intermediul 

târgurilor și expoziţiilor, cu exemplificare pentru o anumită gamă sortimentală. 

3. Analizarea mediului intern și extern a unui producǎtor de parfumuri. 

4. Modalităţi de îmbunătăţire a calităţii ambalajelor de tip PET. 

5. Managementul selecţiei ofertei furnizorilor de materii prime pentru o societate 

comercială producătoare de materiale de construcții. 

6. Analiza SWOT privind identificarea modalitǎţilor de creștere a eficienţei activitǎţii 

unei societăţi producătoare de articole de îmbrăcăminte. 

7. Analiza SWOT privind urmǎrirea și  satisfacerea nevoilor clienţilor unei întreprinderi 

producătoare de articole electrocasnice. 

8. Promovarea pe piaţǎ a ofertei proprii de produse a unei societăţi producǎtoare de 

încǎlţǎminte. 

9. Realizarea analizei mediului intern și extern a unui producǎtor de mobilier de grădină. 

10. Analiza SWOT privind urmǎrirea și  satisfacerea nevoilor clienţilor unei întreprinderi 

cu obiect de activitate comerţul cu amănuntul a produselor alimentare. 

11. Promovarea pe piaţa concurenţialǎ a ofertei proprii de produse prin intermediul 

târgurilor și expoziţiilor pentru un producător de produse cosmetice. 

12. Analiza SWOT privind identificarea modalitǎţilor de creștere a eficienţei activitǎţii 

unei societăţi comerciale producătoare de produse de patiserie.  



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DEJ 
STR. NICOLAE IORGA NR.5 / 405200 DEJ, CLUJ 

TEL/FAX  0264/206291 
e-mail: gscbrancusidej@yahoo.com                    
Web: http://www.gscbrancusidej.ro 

  
 

13. Managementul selecţiei ofertei furnizorilor de materii prime pentru SC”Floricica”SRL 

producător de articole de menaj. 

14. Promovarea personalului și comunicarea cu acesta în vederea îmbunătăţirii calităţii 

ambalajelor de tip PET. 

15. Analiza circuitului documentelor ȋntr-o societate comercială producătoare de articole 

de papetărie. 

 

 

Teme propuse de prof. Șimon Raluca 

1. Analiza drepturilor și îndatoririlor  fundamentale ale cetățenilor români. 

2. Studiu de caz privind satisfacția și motivația în muncă a personalului unei societăți 

comerciale. 

3. Analiza metodelor de recrutarea și selectarea a personalului în cadrul societăților 

comerciale. 

4. Analizarea activității  legislative a Parlamentului României. 

5. Analizarea activității desfășurate de Consiliile Locale ca autorități deliberative ale 

administrației publice locale. 

6. Analizarea activității Primarului ca autoritate executivă a administrației publice locale. 

7. Studiu de caz privind încheierea și executarea contractului individual de muncă. 

8. Analizarea sistemului de comunicare în administrația publică. 

9. Studiu de caz privind evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în cadrul 

societăților comerciale. 

10. Studiu de caz privind motivarea personalului angajat în administrația publică. 

11. Analizarea modalităților de promovare a personalului societăților comerciale. 

12. Studiu de caz privind comunicarea în campaniile electorale. 

13. Analiza activității Consiliilor Județene ca autorități deliberative ale administrației 

publice județene. 

14. Analizarea activității  autorităților administrației publice locale. 

15. Analizarea evoluției  procesului de descentralizare în România. 

16. Analizarea modalității de organizarea serviciului de relații cu publicul în administrația 

publică locală. 
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Teme propuse de prof. Chender Marcela Maria 

1. Modalități de promovare a firmei de exercițiu FE CLASS HOTEL SRL 

2. Studiul ofertei de mărfuri și a mediului concurențial la un magazin de produse 

alimentare 

3. Promovarea firmei FE WHEELS HEAVEN SA 

4. Elaborarea unui Plan de afaceri la o firmă de exercițiu 

5. Elaborarea unui Plan de afaceri la o societate comercială 

6. Realizarea structurii unui Plan de afaceri la o firmă de exercițiu 

7. Importanța și interpretarea componentelor comunicării nonverbale într-o firmă 

8. Utilizarea documentelor justificative în derularea unei afaceri la o societate comercială 

9. Strategii de servire a clienților 

10. Studiul ofertei mărfurilor la un magazin de produse nealimentare 

11. Stilul de viață și comportamentul consumatorului 

12. Studiul ofertei și a mediului concurențial la un magazin pentru o grupă de mărfuri 

13. Resursele umane, factor primordial în dezvoltarea unei firme 

14. Formele și tendințele comerțului cu amănuntul 

15. Analiza strategică a pieței 

16. Comportamentul consumatorului 

17. Strategiile de distribuție ale produselor 

18. Calitatea produselor, cheia competitivității firmei 

19. Tehnici promoționale la nivelul magazinului  

20. Analiza strategică a pieței 

21. Ambalajul, instrument de promovare a produsului 

22. Determinarea surselor proprii în finanțarea unei afaceri la o societate comercială 

23. Determinarea surselor  împrumutate pe termen lung la o societate comercială 

24. Identificarea documentelor aferente vânzării mărfurilor la o societate comercială 

25. Identificarea documentelor aferente vânzării mărfurilor la o firmă de exercițiu 

26. Analiza structurii organizatorice la o instituție publică 

27. Analiza structurii organizatorice la o firmă de exercițiu 

28. Analiza structurii organizatorice la o societate comercială 

29. Organizarea activității unei unități economice 

30. Organizarea activității unei firme de exercițiu 
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31. Resursele umane, factor primordial în dezvoltarea firmei 

32. Mediul extern al unei entități economice 

33. Departamentul resurse umane  și procesele aferente  

34. Departamentul secretariat și procesele aferente 

35. Departamentul comercial și procesele aferente 

 

Întocmit: prof. ec. ANTONELA DRĂGAN______________ 

prof. ec. dr. ing. MARIA-MARCELA CHENDER______________  

Prof. RALUCA ȘIMON______________   

 

 

 

Avizat CM Tehnologii, cf. PV din 26.01.2017 

Aprobat CA, cf. PV din 30.01.2017 

 

Director, 

prof. Ilieș Teodor 

 

Director adjunct,   Responsabil arie curriculară “Tehnologii”, 

prof. ing. Badiu Ginela      prof. ing. Badiu Gabriel 
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Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 4 

 

Specializarea : TEHNICIAN PROIECTANT C.A.D. 

Clasa: a XII-a C 

Teme propuse de prof. Badiu Gabriel   

1. Proiectarea asistată de calculator a unui dispozitiv de îndoit tablă subțire 

2. Proiectarea asistată de calculator a unei balanțe (machetă) 

3. Proiectarea asistată de calculator a unui cuplaj cu gheare (machetă) 

4. Proiectarea asistată de calculator a unui cuplaj elastic 

5. Proiectarea asistată de calculator a unui cuplaj cu bolțuri 

6. Proiectarea asistată de calculator a unui cuplaj conic 

7. Proiectarea asistată de calculator a unui cuplaj cu manșon 

8. Proiectarea asistată de calculator a unui angrenaj cilindric cu dinți drepți (machetă) 

9. Proiectarea asistată de calculator a unui angrenaj conic (machetă) 

10. Proiectarea asistată de calculator a unui angrenaj melc-roată melcată (machetă 

turbină) 

11. Proiectarea asistată de calculator a unui angrenaj eliptic (machetă) 

12. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism diferențial (machetă) 

13. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism planetar (machetă) 

14. Proiectarea asistată de calculator a unui lagăr cu rostogolire  

15. Proiectarea asistată de calculator a unui lagăr cu alunecare 

16. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism cu articulații (Cub Kobayashi) 

17. Proiectarea asistată de calculator unui dispozitiv de ridicat (machetă) 

18. Proiectarea asistată de calculator a unei asamblări șurub-piuliță 

19. Proiectarea asistată de calculator și imprimarea 3D a unui zăvor 

20. Proiectarea asistată de calculator a unei asamblări demontabile cu pană (roata de 

curea) 
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21. Proiectarea asistată de calculator a unei asamblări demontabile cu știft 

22. Proiectarea asistată de calculator a unei asamblări arbore-butuc canelat 

23. Proiectarea asistată de calculator și imprimare 3D a unui ventilator cu alimentare 

USB 

24. Proiectarea asistată de calculator a unei asamblări nituite cu eclisă 

25. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism de divizare a mișcării cu cruce 

de Malta – mecanism Geneva (machetă) 

26. Proiectarea asistată de calculator a unui dispozitiv de strângere (clemă) 

27. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism bielă-manivelă-piston (machetă) 

28. Proiectarea asistată de calculator a unui perpetuum mobile cu bile 

29. Proiectarea asistată de calculator a unui perpetuum mobile cu role 

30. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism cu camă 

31. Proiectarea asistată de calculator a unui mecanism de ridicare cu scripeți (machetă) 

32. Publicarea pe internet a etapelor de proiectare și imprimare 3D unor tipuri de 

șuruburi, piulițe și șaibe 

33. Publicarea pe internet a etapelor de proiectare și imprimare 3D unor tipuri de pene 

34. Publicarea pe internet a etapelor de proiectare și imprimare 3D a unui tripod pentru 

aparatul de fotografiat 

35. Publicarea pe internet a etapelor de proiectare și imprimare 3D unor tipuri de nituri 

36. Publicarea pe internet a etapelor de proiectare și imprimare 3D unor tipuri de roți 

dințate 

 

Întocmit: prof. ing. BADIU GABRIEL ADRIAN ___________ 

Avizat CM Tehnologii, cf. PV din 26.01.2017 

Aprobat CA, cf. PV din 30.01.2017 

 

Director, 

prof. Ilieș Teodor 

 

Director adjunct,   Responsabil arie curriculară “Tehnologii”, 

prof. ing. Badiu Ginela      prof. ing. Badiu Gabriel 
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Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 4 

 

Specializarea : TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI 

REPARAȚII 

Clasa: a XII-a D 

 

Teme propuse de prof. Horvat Maria 

1. Organizarea activității de reparare a cutiei de viteze a strungului normal; 

2. Studiu de caz privind posibilitățile tehnologice și reglarea mașinii de frezat 

universale; 

3. Întreținerea și exploatarea mașinii de frezat verticale; 

4. Întreținerea și exploatarea mașinii de frezat universale; 

5. Întreținerea și exploatarea mașinilor de rabotat; 

6. Analiza construcției și a cinematicii strungului normal; 

7. Verificarea preciziei geometrice a mașinilor unelte; 

8. Tehnici de măsurare a unghiurilor constructive ale cuțitelor de strung; 

9. Studiu de caz privind operațiile tehnologice simple executate pe strungul normal; 

10. Studiu de caz privind prelucrările executate pe mașina de găurit G16; 

11. Analiza procedeelor de diminuare a uzurii  componentelor mașinilor unelte; 

12. Tehnologii  inovative de procesare a pieselor obținute prin  turnare; 

13. Studiu privind metodele de control ale îmbinărilor sudate; 

14. Analiza sistemului de ungere a strungului normal; 

15. Studiu privind metodele de recondiționare a pieselor uzate componente ale 

mașinilor unelte; 

16. Analiza constructiv-funcțională a dispozitivelor pentru fixarea sculelor și pieselor 

pe strungul normal; 
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17. Elaborarea procesului tehnologic de execuție prin lipire moale  a  unei confecții 

metalice. 

Teme propuse de prof. Dimitriu Maria 

1. Elaborarea procesului tehnologic de asamblare a unui angrenaj cu roți dințate 

cilindrice 

2. Elaborarea procesului tehnologic de asamblare a unei îmbinări filetate cu element 

de siguranță 

3. Elaborarea procesului tehnologic de asamblare a unei îmbinări prin sudură  

4. Asamblarea și întreținerea transmisiilor cu lanțuri 

5. Asamblarea și întreținerea transmisiilor cu curele 

6. Asamblarea și întreținerea cuplajelor permanente 

7. Asamblarea și întreținerea cuplajelor intermitente 

8. Elaborarea procesului tehnologic de montare a arborilor din mai multe bucăți 

9. Elaborarea procesului tehnologic de asamblare și întreținere  a unui reductor de 

turație 

10. Elaborarea procesului tehnologic de montare și întreținere a lagărelor cu alunecare 

11. Elaborarea procesului tehnologic de montare și întreținere a lagărelor cu rostogolire 

12. Întreținerea și repararea menghinei de banc 

13. Întreținerea și repararea ferăstrăului circular 

14. Întreținerea și repararea unui robinet de trecere cu sertar  

15. Întreținerea și  repararea polizorului de banc 

16. Întreținerea și  repararea unui vinci (cric) 

17. Întreținerea și  repararea frezelor  

Întocmit: prof. ing. HORVAT MARIA  ___________ 

prof. ing. DIMITRIU MARIA  ___________ 

Avizat CM Tehnologii, cf. PV din 26.01.2017 

Aprobat CA, cf. PV din 30.01.2017 

Director, 

prof. Ilieș Teodor 

 

Director adjunct,   Responsabil arie curriculară “Tehnologii”, 

prof. ing. Badiu Ginela      prof. ing. Badiu Gabriel
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Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 4 

 

Specializarea : TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI 

INSTALAȚII  

Clasa: a XII-a E 

 

Teme propuse de prof. Dumbravă Marinela, Baias Rodica 

1. Întocmirea studiului de fezabilitate privind construirea unui centru de informare şi 

promovare turistică. (2 proiecte)   

2. Studiu analitic asupra memoriului de arhitectură, rezistență și instalații privind 

realizarea unei pensiuni turistice cu regim de înălțime P (2 proiecte) 

3. Studiu analitic asupra memoriului de arhitectură, rezistență și instalații privind  

reabilitarea, mansardarea și dotarea unui centru de zi  

4. Studiu analitic privind materialele folosite pentru conductele de apă și canalizare 

5. Studiu analitic asupra elementelor de rezistență: fundația clădirii de locuit parter 

+mansardă  

6. Studiu analitic asupra elementelor de rezistență: planșee  clădire de locuit  parter  

7. Studiu analitic privind elementele de construcții necesare unei clădiri  

8. Studiu analitic asupra elementelor de finisaj: placaje clădire de locuit parter + 

mansardă 

9. Studiu analitic asupra elementelor de finisaj: pardoseli clădire de locuit  parter + 

mansardă 

10. Studiu analitic asupra elementelor de finisaj: tencuieli clădiri de locuit parter  

11. Studiu analitic asupra elementelor de finisaj: zugrăveli-vopsitorii clădire de locuit 

P+M 

12. Studiu analitic asupra elementelor de izolație: hidroizolația clădirii de locuit parter 

+mansardă  
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13. Prezentarea caracteristicilor materialelor de construcții din beton și mortar 

14. Analizarea  sistemului constructiv  pentru o clădire P+Ms cu structură de rezistență 

din zidărie de B.C.A. 

15. Analizarea sistemului constructiv pentru o clădire P+Ms cu structură de rezistență 

din zidărie de cărămidă POROTHERM 

16. Analizarea sistemului constructiv pentru o clădire P+Ms cu structură de rezistenţă 

din zidărie de tip YTONG 

17. Studiu analitic asupra pereților de compartimentare din gips carton la o clădire P 

18. Proiectarea și tehnologia de execuție a unei instalații de apă-canal la un sevice auto 

19. Proiectarea și tehnologia de execuție a unei instalații de încălzire la o clădire de cult 

20. Tehnologia elaborării documentației tehnico-economice a unei instalații de apă- 

canal  la un centru de informare şi promovare turistică 

21. Studiu analitic privind dimensionarea conductelor unei instalații de încălzire pentru 

o locuință Ds+P+Ms pe baza nomogramelor de calcul 

22. Tehnologia elaborării documentației tehnico-economice a unei instalații de 

încălzire pentru o locuință Ds+P+Ms. 

23. Prezentarea surselor de documentare necesare întocmirii documentației tehnico-

economice specifică lucrărilor de construcții 

 

Întocmit: prof. ing. DUMBRAVĂ MARINELA ____________ 

Prof. ing. BAIAS RODICA____________ 
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Director, 
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prof. ing. Badiu Ginela      prof. ing. Badiu Gabriel



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DEJ 
STR. NICOLAE IORGA NR.5 / 405200 DEJ, CLUJ 

TEL/FAX  0264/206291 
e-mail: gscbrancusidej@yahoo.com                    
Web: http://www.gscbrancusidej.ro 

  
 

Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 4 

Specializarea: TEHNICIAN ÎN ELECTROTEHNICĂ 

Clasa: a XIII-a seral 

Teme propuse de prof. Filimon Olimpia 

1. Proiectarea unei instalații electrice pentru un apartament cu trei camere. 

2. Tehnologia execuției unui circuit pentru iluminatul de siguranță de la două surse 

independente. 

3.  Procedee și mijloace de ameliorare a factorului de putere la consumatorii de 

energie electrică. 

4.  Proiectarea unei instalații  electrice etanșe  (de subsol).          

5.  Analiza subansamblurilor constructive ale aparatelor electrice. 

6.  Tehnologia execuției unei instalații de alimentare de la rețeaua electrică a unor 

tuburi fluorescente într-o sală de curs. 

7.  Proiectarea unei instalații  electrice de iluminat pe casa scării unui bloc cu patru 

etaje, cu temporizare. 

8.  Analiza funcționării sistemelor de reglare automată. 

9.  Tehnologia execuției unei instalații  electrice de forță cu separator, pentru un 

atelier școală.   

10.  Proiectarea unui tablou de siguranțe pentru un apartament cu trei camere. 

11.  Studiu de caz privind alegerea și dimensionarea aparatelor de protecție în instalații   

de utilizare a energiei electrice. 

12.  Metode de economisire a energiei  la micii consumatori neindustriali. 

13.  Tehnologia execuției unei instalații  de sonerii într-un bloc cu 10 apartamente. 

14.  Tehnologia execuției unui corp de iluminat portabil prevăzut cu cordon și fișă 

pentru racordarea la rețeaua electrică prin priză. 

15.  Analiza subansamblurilor constructive ale mașinilor electrice. 

16.  Analiza tranzistorului din punct de vedere constructiv, funcțional și al utilizării. 

17.  Studiu de caz privind redresarea curentului alternativ la consumatori industriali. 
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18.  Analiza materialelor folosite în domeniul electric. 

19.  Analiza solicitărilor la care sunt supuse aparatele electrice în timpul exploatării. 

20.  Analiza procedeelor de extindere a domeniului de măsurare la ampermetre. 

21.  Analiza procedeelor de extindere a domeniului de măsurare la voltmetre. 

22.  Analiza subansamblurilor constructive ale aparatelor electrice. 

23.  Tehnici de măsurare a mărimilor electrice folosind osciloscopul. 

24.  Tehnici de măsurare a rezistențelor electrice. 

25.  Analiza procedeelor de legare directă la rețeaua electrică a unui motor asincron 

trifazat. 

Teme propuse de prof. Popa Ioan 

1. Extinderea domeniului de măsurare la măsurarea intensității curentului electric, a 

tensiunii electrice și a puterii active. 

2. Metode de pornire la motoarele electrice asincrone. 

3. Metode de pornire la motoarele electrice de curent continuu. 

4. Protecția motoarelor electrice asincrone. 

5. Proiectarea și execuția instalației electrice de redresare baterii auto. 

6. Proiectarea și tehnologia de execuție a instalației de iluminat și prize pentru un 

apartament cu două camere. 

7. Proiectarea și tehnologia de execuție a instalației de iluminat și prize pentru o 

cabană din lemn cu două camere. 

Întocmit:  prof. ing. FILIMON OLIMPIA  ___________ 

Prof. ing. POPA IOAN ____________ 

 

Avizat CM Tehnologii, cf. PV din 26.01.2017 

Aprobat CA, cf. PV din 30.01.2017 

Director, 
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prof. ing. Badiu Ginela      prof. ing. Badiu Gabriel
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Avizat CJEC        Avizat ISJ Cluj, 

_________________    Inspector de specialitate: ________ 

 

LISTA TEMELOR DE PROIECT  

pentru examenul de certificare a competențelor profesionale și obținerea 

 certificatului de calificare profesională – nivel 5 

 

Specializarea: ASISTENT DE GESTIUNE 

Anul: II postliceal 

 

Teme propuse de prof.  Bodea Gheorghe 

1. Utilizarea planului general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor și 

tranzacțiilor la o societate comercială 

2. Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și 

tranzacțiilor privind capitalurile proprii  la o societate comercială 

3. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind capitalurile 

permanente  la o societate comercială 

4. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind imobilizările  

la o societate comercială 

5. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind stocurile la o 

societate comercială 

6. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind mărfurile la o 

societate comercială 

7. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor în numerar  la o societate comercială  

8. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor fără numerar la o societate comercială  

9. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind trezoreria la o 

societate comercială 

10. Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor privind investițiile financiare pe termen 

scurt la o societate comercială 

11. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor privind salariile la o societate 

comercială 
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12. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor privind bugetul statului la o societate 

comercială 

13. Înregistrarea în contabilitate a decontărilor privind asigurările și protecția socială la 

o societate comercială 

14. Calcularea și înregistrarea în contabilitate a impozitului pe profit la o societate 

comercială 

15. Reglementări fiscale și contabile privind TVA cu exemplificare la o societate 

comercială  

16. Înregistrarea în contabilitate a împrumuturilor pe termen lung la o societate 

comercială 

17. Înregistrarea în contabilitate a creanțelor și datoriilor pe termen scurt la o societate 

comercială 

18. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind imobilizările 

corporale  la o societate comercială 

19. Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor privind creditele bancare  la o societate 

comercială 

20. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor la o societate comercială 

21. Înregistrarea în contabilitate a veniturilor  la o societate comercială 

22. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor și veniturilor și transpunerea acestora în 

contul de profit și pierdere  

23. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor de bunuri la o societate comercială 

24. Înregistrarea în contabilitate a ieșirilor de bunuri  la o societate comercială 

25. Înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor privind producția 

obținută la o societate comercială 

26.  Completarea  registrelor contabile și a balanței de verificare la o societate 

comercială 

27. Întocmirea situațiilor financiare anuale la o societate comercială 

28. Analizarea informațiilor din situațiile financiare anuale la o societate comercială 

29. Delimitarea lucrărilor pregătitoare de întocmire a situațiilor financiare la o societate 

comercială 

30. Identificarea componentelor din cadrul situațiilor financiare anuale la o societate 

comercială 
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31. Analizarea informațiilor economico-financiare din bilanț la o societate comercială  

32. Inventarierea patrimoniului cu exemplificare la o societate comercială 

33. Caracterizarea modalităților de plată și încasare a datoriilor și creanțelor la o 

societate comercială 

34. Identificarea documentelor de evidență în derularea unei afaceri la o societate 

comercială 

35. Identificarea registrelor contabile obligatorii utilizate la o societate comercială 

 

Întocmit:  prof. ec. BODEA GHEORGHE ___________ 
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