
Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Barem de evaluare şi de notare Varianta 3 
Probă scrisă la Limba și literatura română, Metodica predării  limbii și literaturii române, Limba și literatura  
rromani maternă și Metodica predării limbii și literaturii rromani materne; institutori /învățători 

 
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / CATED RELOR DECLARATE 

VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
12 iulie 2017 

 
Probă scris ă 

 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂN Ă, METODICA PREDĂRII  LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE, 

LIMBA ȘI LITERATURA  RROMANI MATERN Ă ȘI METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI 
LITERATURII RROMANI MATERNE; INSTITUTORI /ÎNV ĂȚĂTORI  
LA CLASELE CU PREDARE INTEGRAL Ă ÎN LIMBA RROMANI 

 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se puncteaz ă oricare alte formul ări / modalit ăți de rezolvare corect ă a cerin țelor. 
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu se 

acord ă frac ţiuni de punct. 
• 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. Dikhela pes sar si laćhardo o dino téksto palal i oficiàlo rromani khethani grafìa vi palal e 

redakciaqe mangimata.                 6 pùnktur ă 
2. Dikhela pes sar si kerdo o amboldipen gaзikanes. E pùnktură si dine palal sar si ćaćes 

amboldino o tèksto, dikhindoj te na aven kerde gramatikane, leksikàlo vi punktuaciaqe dośa. 
                    6 pùnktur ă 

3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, 
genitìvo, datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen vi ka-o butipen, 
dikhindoj kana si kerde vaj na gramatikane dośa.              6 pùnktur ă 

4. Dikhela pes sar si dini e kernavnǎqi paradigma ka-e savorre vaxta e indikativone 
modosqe.                   6 pùnktur ă 

5. Dikhela pes sar si alosarde anθ-o dino téksto e fonetikane rimomimata, e morfologiaqe 
dikhimata vi e leksikàlo dikhimata.                6 pùnktur ă 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
 1. Se acordă câte două puncte pentru fiecare cuvânt despărțit în silabe corect.     6 puncte 
 2. Se acordă câte două puncte pentru identificarea fiecărui substantiv feminin.  
            6 puncte  
 3. Se acordă câte două puncte pentru fiecare antonim corect identificat.  6 puncte 
 4. Se acordă câte două puncte pentru menționarea corectă a valorii morfologice a fiecărui 
cuvânt.            6 puncte  
  5. Se acordă câte două puncte pentru găsirea fiecărui verb la modul conjunctiv, timpul 
prezent.            6 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
 

1. Dikhela pes sar si kerdi e butǎqi fìśa, te si labǎrde anθ-i laθe verever mangimata palal i 
paśnavni.                                                                                                                         10 pùnktur ă 

2. Dikhela pes te si prinзardi i struktùra jekhe didaktikane projektosqi kaj labǎren/ 
utilizisaren les anθ-e rromane vaj rumunikane ćhibǎqe òre.                                           10 pùnktur ă 

3. Dikhela pes te si prinзardo so anderǎrel / si anθ-o portofòlivo jekhe siklǎrnesqo vaś i 
rromani ćhib.                                                                                                                    10 pùnktur ă 


