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Probă scris ă 
CONFECȚII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 

Profesori 
 

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. 3 puncte  
Pentru menționare corectă şi completă a procedeelor de tăiere utilizate la croire se acordă 3 
puncte.  Pentru răspuns parţial corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte . 
b. 3 puncte 
Pentru enumerarea completă şi corectă a condiţiilor tehnice se acordă 3 puncte. Pentru răspuns 
parţial corect se acordă 2 puncte . Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
c. 6 puncte 
Pentru prezentarea corectă şi completă a principiului de funcţionare, se acordă 6 puncte.  Pentru 
răspuns parţial corect se acordă 3 puncte . Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
d. 4 puncte 
Pentru caracterizarea completă şi corectă a oricăror două sisteme automate conform cerinţei se 
acordă 4 puncte.           4x1p=4 puncte  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
 
 

I.2. 14 puncte 
a. 4 puncte  
Pentru clasificare corectă şi completă a ţesăturilor după oricare două criterii se acordă câte 2 
puncte.             2x2p=4 puncte  
Pentru răspuns incorect,  sau lipsa acestuia 0 puncte . 
b. 4 puncte  
Pentru enumerarea corectă și completă a proprietăților fizice se acordă câte 1 punct.  

4x1p=4 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
c. 6 puncte 
Pentru prezentarea corectă și completă a oricăror două proprietăți mecanice se acordă câte 3 
puncte.           2x3p=6 puncte  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 (30 de puncte) 
II.1. 16 puncte 
a. 2 puncte 
Pentru clasificarea corectă şi completă a maşinilor după criteriile alese se acordă 2 puncte. 

2x1p=2 puncte 
 Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
b. 2 puncte 
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Pentru clasificarea corectă şi completă a organelor producătoare de ochiuri se acordă 2 puncte. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
c. 6 puncte 
Pentru enumerarea corectă şi completă a fazelor de formare se acordă 6 puncte . Pentru răspuns 
parţial corect se acordă 3 puncte.  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
d. 6 puncte 
Pentru explicarea corectă şi completă a influenţei celor trei caracteristici tehnice asupra 
performanţelor maşinii, se acordă câte 2 puncte.     3x2p=6 puncte  
Pentru răspuns parţial corect, incomplet, se acordă câte 1 punct .   3x1p=3 puncte  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
 
II.2. 14 puncte 
a. 2 puncte  
Pentru precizarea corectă şi completă a rolului se acordă 2 puncte. 
Pentru răspuns parţial corect, incomplet, se acordă 1 punct .  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
b. 3 puncte  
Pentru numirea corectă și completă a trei metode de spălare se acordă 3 puncte , câte 1 punct 
pentru fiecare metodă.        3x1p=3 puncte 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
c. 2 puncte 
Pentru enumerarea corectă și completă a substanțelor ajutătoare se acordă 2 puncte. 
Pentru răspuns parţial corect, incomplet, se acordă 1 punct . 
d. 5 puncte 
Pentru reprezentarea corectă şi completă a schemei tehnologice se acordă 2 puncte. Pentru 
reprezentare parţial corectă, incompletă, se acordă 1 punct . 
Pentru descrierea corectă şi completă a principiului de funcţionare se acordă 3 puncte. Pentru 
descriere parţial corectă, incompletă, se acordă 1 punct . 
e. 2 puncte 
Pentru precizarea corectă și completă a aspectului negativ se acordă 2 puncte.  Pentru răspuns 
parţial corect, incomplet, se acordă 1 punct . 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
III.1. 20 de puncte  
- 4 puncte 
Pentru menționarea oricărei metode complementare de evaluare se acordă 4 puncte. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
- 4 puncte 
Pentru argumentarea alegerii metodei din punctul de vedere al utilității în vederea dobândirii 
rezultatelor învățării din secvența dată se acordă 4 puncte . 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
- 4 puncte 
Pentru precizarea oricăror două avantaje ale metodei menționate se acordă câte 2 puncte. 
 2x2p=4 puncte 
- 8 puncte 
Pentru exemplificarea modalității de evaluare prin folosirea metodei menționate în corelație cu 
conținutul și rezultatele învățării se acordă 8 puncte. 
Pentru exemplificarea modalității de evaluare prin folosirea metodei menționate fără corelație cu 
conținutul și rezultatele învățării se acordă 3 puncte. 
 
III.2. 10 puncte 
Pentru prezentarea oricăror două funcții ale mijloacelor de învățământ utilizate în predarea-
învățarea disciplinei de concurs se acordă câte 5 puncte.  2x5p=10 puncte 
 


