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Model 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
I.1.  16 puncte 
a. 3 puncte pentru indicarea corectă a  cusăturii  
b. 2 puncte pentru precizarea corectă a condiției tehnice  
c. câte 1 punct pentru indicarea oricăror patru organe care participă la  formarea cusăturii  

  4x1p=4 puncte  
d. câte 2 puncte pentru precizarea rolului, pentru oricare două organe de lucru 2x2p=4 puncte     
e. 3 puncte pentru reprezentarea corectă a mecanismului de acționare a oricărui organ de lucru  
 
I.2.  14 puncte 
a. 4 puncte pentru definirea corectǎ  și completă a legăturii glat  
b. câte 1 punct pentru indicarea corectă a variantelor legăturii glat   2x1p=2 puncte  
c. 4 puncte pentru reprezentarea corectǎ și completă a legăturii prin oricare două metode  
d. 2 puncte pentru precizarea raportului legăturii  
e. câte 1 punct pentru enumerarea celorlalte legături de bază    2x1p=2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1.  16 puncte 
a. câte 1 punct pentru indicarea oricăror patru tipuri de instructaje   4x1p=4 puncte 
b. 4 puncte pentru precizarea aspectelor care trebuie consemnate  
c. 4 puncte:  
- 3 puncte pentru enumerarea persoanelor care semnează pentru fiecare tip de instructaj  
- 1 punct pentru justificarea rolului semnăturilor  
d. 2 puncte pentru precizarea rolului rubricii „traseul de deplasare la/de la serviciu”  
e. 2 puncte pentru indicarea rubricii din fișa de instruire individuală în care semnează lucrătorul 
 
II.2.  14 puncte 
a. 6 puncte:  

-2 puncte  pentru precizarea efectului de apretare pe care îl are amidonul asupra materialelor 
textile 
 -2 puncte  pentru menționarea compoziției fibroase a materialelor textile 
 -2 puncte pentru menționarea destinației materialelor textile 
b. 8 puncte pentru enumerarea corectă și completă a proprietăților materialelor textile obținute prin 
tratarea cu apreturi permanente 
4 puncte pentru răspuns corect dar incomplet 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
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III.1. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două caracteristici ale metodelor clasice 
(tradiționale)  2x1p=2 puncte 
III.2 4 puncte pentru explicarea conceptului de proiectare a unităţii de învăţare 
III.3. 24 de puncte 
a.  câte 1 punct pentru precizarea categoriei de clasificare în care se încadrează fiecare dintre cei 
doi itemi dați, astfel: A. item obiectiv; B. item semiobiectiv                2x1p=2 puncte 
- câte 1 punct  pentru menționarea fiecăruia dintre cele două tipuri de itemi, astfel: A. item cu 
alegere multiplă; B. item de completare          2x1p=2 puncte 
b. câte 1 punct pentru menționarea  oricăror două avantaje pentru fiecare tip de item  

    2x1p+2x1p=4 puncte 
c. câte 1 punct pentru precizarea oricăror două regului de proiectare pentru fiecare tip de item 

    2x1p+2x1p=4 puncte 
d. 12 puncte 
Itemul de tip alegere multiplă elaborat: 
- corectitudinea formatului itemului         2 puncte 
- corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare), inclusiv alegerea adecvată a 
distractorilor            2 puncte 
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate      2 puncte 
 
 Itemul de tip completare elaborat: 
- corectitudinea formatului itemului         2 puncte 
- corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare)     2 puncte 
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate      2 puncte 
 
 

 


