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Maiștri instructori 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

• 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 prin 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) 
1. 16 puncte 
a. 4 puncte 

Pentru enumerarea corectă şi completă a părţilor componente ale maşinii simple de cusut, se 
acordă 4 puncte (1 punct x 4 = 4 puncte).   Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 

b. 4 puncte 
Pentru descrierea corectă şi completă a acului şi a apucătorului se acordă 4 puncte (2 puncte x 
2= 4 puncte); pentru răspuns parţial corect se acordă 2 puncte.  Pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia, 0 puncte . 

c. 4 puncte 
Pentru prezentarea corectă şi completă a modului de reglare a tensiunii firului se acordă 4 
puncte , pentru răspuns parţial corect se acordă 2 puncte.  Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte . 

d. 4 puncte 
Pentru prezentarea corectă şi completă a modului de reglare a pasului se acordă 4 puncte;  
pentru răspuns parţial corect se acordă 2 puncte.  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte . 

 
2. 14 puncte 
a. 2 puncte 

Pentru indicarea locului de amplasare a trusei de prim – ajutor, se acordǎ 2 puncte , pentru 
rǎspuns parţial corect se acordǎ 1 punct , pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

b. 4 puncte 
Pentru enumerarea corectă şi completă a materialelor de inventar se acordǎ 4 puncte , pentru 
rǎspuns parţial corect se acordǎ 2 puncte , pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte . 

c. 4 puncte 
Pentru enumerarea corectă şi completă a materialelor consumabile se acordǎ 4 puncte , 
pentru rǎspuns parţial corect se acordǎ 2 puncte , pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte . 

 d. 4 puncte 
Pentru precizarea corectă a rolului oricăror două materiale se acordǎ 4 puncte (2 puncte x 2 = 
4 puncte), pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 16 puncte 
a. 2 puncte 

Pentru enumerarea operaţiilor de pregătire a firelor pentru tricotare se acordă 2 puncte  (1 
punct x 2 = 2 puncte). Pentru răspuns parţial corect, incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
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 b. 2 puncte 
Pentru definirea operaţiilor de pregătire a firelor pentru tricotare se acordă 2 puncte  (1 punct x 
2 = 2 puncte). Pentru răspuns parţial corect, incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 

 c. 8 puncte 
Pentru prezentarea corectă şi completă a scopurilor operaţiei de bobinare, se acordă 5 puncte 
(1 punct x 5 = 5 puncte). Pentru prezentarea corectă şi completă a scopurilor operaţiei de 
urzire, se acordă 3 puncte (1 punct x 3 = 3 puncte). Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte. 

 d. 4 puncte 
Pentru descrierea  corectă şi completă a principiului operaţiei de bobinare sau urzire, se 
acordă 4 puncte ; pentru răspuns parţial corect, se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia 0 puncte . 

 
2. 14 puncte 
 a. 2 puncte 

Pentru definirea corectă şi completă a operaţiei de piuare, se acordă 2 puncte.  Pentru răspuns 
parţial corect,  incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 

b. 3 puncte 
Pentru prezentarea  corectă şi completă a principiului operaţiei de piuare, se acordă 3 puncte;  
pentru răspuns parţial corect, se acordă 2 puncte.  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0 puncte . 

c. 4 puncte 
Pentru precizarea corectă şi completă a parametrilor operaţiei de piuare  se acordă 4 puncte 
(1 punct x 4 = 4 puncte). Pentru răspuns  incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 

d. 5 puncte 
Pentru descrierea corectă şi completă a modului de curăţare a maşinii de piuat cu cilindri se 
acordă 5 puncte.  Pentru răspuns parţial corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns  incorect 
sau lipsa acestuia, 0 puncte . 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. 13 puncte 

a. 2 puncte 
Pentru descriere corectă şi completă se acordă 2 puncte .  

b. 4 puncte 
Pentru enumerarea oricăror patru capacităţi se acordă 4 puncte.      4x1p = 4 puncte 

c. 3 puncte 
Pentru prezentarea caracteristicii relaţiei profesor - elev în contextul activităţii didactice se acordă 

 3 puncte 
d. 2 puncte 

Pentru fiecare avantaj corect precizat se acordă câte 1 punct.      2x1p = 2 puncte 
e.  2 puncte 

Pentru argumentarea punctului de vedere formulat se acordă 2 puncte .    
     
2. 17 puncte 
Pentru menţionarea elementelor: modul, capitol/conţinut se acordă  2 puncte.  2x1p=2 puncte  
Proiectarea a doi itemi cu alegere multiplă şi elaborarea răspunsului aşteptat  

          2x2p+2p=6 puncte  
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în proiectarea celor doi itemi 
                   2x2p=4 puncte 
Proiectarea unui item de tip rezolvare de probleme şi elaborarea răspunsului aşteptat  

      1x2p+1p=3 puncte  
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în proiectarea itemului de tip 
rezolvare de problemă           
             1x2p=2 puncte  


