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Probă scris ă 
CONFECȚII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 

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 în 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) 
I.1.  16 puncte  
a. 4 puncte   
Pentru precizarea corectǎ  a materiilor prime de bază  se acordǎ 4 puncte (2x2p=4 puncte), 
pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte .            
b. 4 puncte  
Pentru clasificarea corectǎ a materialele auxiliare se acordǎ 4 puncte , pentru răspuns parțial 
corect  se acordǎ 2 puncte, pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
c. 4 puncte  
Pentru precizarea corectǎ a rolului oricăror patru materiale auxiliare se acordǎ 4 puncte (4x1p=4 
puncte), pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
d. 4 puncte  
Pentru indicarea corectǎ a materiei prime de bază se acordǎ 2 puncte;  
Pentru indicarea corectǎ a materialelor auxiliare se acordǎ 2 puncte, pentru răspuns parțial 
corectă se acordă 1 punct ; 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 

I.2.  14 puncte  
a. 4 puncte   
Pentru precizarea corectǎ a celorlalte legături de bază  se acordǎ 4 puncte , pentru răspuns parțial 
corect sau complet se acordǎ 2 puncte , pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia,0 puncte . 
b. 4 puncte  
Pentru reprezentarea corectǎ și completă a legăturii prin oricare două metode se acordǎ 4 puncte 
(2x2p=4puncte), pentru reprezentarea parțial corectă sau completă se acordǎ 2 puncte (2x1p=2 
puncte), pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
c. 4 puncte  
Pentru precizarea corectǎ a raportului legăturii se acordǎ 2 puncte ;  
Pentru indicarea corectǎ a tipului raportului se acordǎ 2 puncte ; 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
d. 2 puncte  
Pentru indicarea corectǎ a oricăror două proprietăți se acordǎ 2 puncte (2x1p=2 puncte), pentru 
rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1.  16 puncte  
a. 4 puncte  
Pentru precizarea corectǎ și completă a rolului operațiilor  se acordǎ 4 puncte (2x2p=4puncte), 
pentru precizare parțial corectă sau completă se acordǎ 2 puncte (2x1p=2puncte), pentru rǎspuns 
incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte .  
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b. 4 puncte   
Pentru indicarea corectǎ şi completǎ a locurilor de curățare se acordǎ 2 puncte , pentru enumerare 
parțial corectă sau completă se acordǎ 1 punct . 
Pentru indicarea corectǎ şi completǎ a ustensilelor se acordǎ 2 puncte , pentru enumerare parțial 
corectă sau completă se acordǎ 1 punct . 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia,0 puncte . 
c. 2 puncte  
Pentru precizarea corectǎ a persoanei care realizează operațiile se acordǎ 2 puncte , pentru 
rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
d. 4 puncte  
Pentru enumerarea corectǎ a tipurilor de lubrifianți se acordǎ 2 puncte , pentru enumerarea parțial 
corectă sau completă se acordǎ 1 punct. 
Pentru exemplificarea corectǎ a lubrifiantului se acordǎ 2 puncte.   
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
e. 2 puncte  
Pentru prezentarea  corectǎ şi completǎ  a  măsurilor de protecție a mediului se acordǎ 2 puncte ; 
pentru răspuns parțial corect sau complet se acordǎ 1 punct ; pentru rǎspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte . 
 
II.2.  14 puncte  
a. 4 puncte  
Pentru enumerarea corectǎ și completă a operaților specifice se acordǎ 4 puncte , pentru 
enumerare parțial corectă sau completă se acordǎ 2 puncte , pentru rǎspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte .  
b. 8 puncte   
Pentru definirea corectǎ și completă a oricăror două operații se acordă 8 puncte (2x4p=8 puncte) , 
pentru definire parțial corectă sau completă se acordǎ 4 puncte (2x2p=4 puncte) , pentru rǎspuns 
incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte .  
c. 2 puncte  
Pentru precizarea corectǎ și completă a parametrilor de lucru pentru oricare operație se acordǎ 2 
puncte , pentru precizare parțial corectă sau completă se acordǎ 1 punct , pentru rǎspuns incorect 
sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
30 de puncte 
a. Pentru menționarea fiecărei metode se acordă câte 1 punct .          2x1p=2 puncte 
b. Pentru precizarea a câte două  caracteristici pentru fiecare dintre cele două metode se acordă 

câte 2 puncte .                                   2x2x2p=8 puncte 
c. Pentru menționarea fiecăreia dintre cele patru avantaje corespunzătoare celor două metode 

se acordă câte 3 puncte .                 4x3p=12 puncte 
d. Pentru prezentarea modalității de integrare a unui mijloc pentru fiecare metodă se acordă câte 

2 puncte.                            2x2p=4 puncte 
      Pentru fiecare exemplificare adecvată disciplinei de concurs se acordă câte 2 puncte.  
                  2x2p=4 puncte  
 


