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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 (60 de puncte) 
I.1.  16 puncte  
a. 4 puncte pentru indicarea sistemele de tăbăcire  
b. 4 puncte pentru precizarea modului de finisare  
c. 8 puncte: 
    - câte 2 puncte pentru precizarea modului de finisare pentru oricare două sortimente  

   2x2p=4 puncte  
   - câte 2 puncte pentru precizarea principalelor caracteristici pentru oricare două sortimente  

   2x2p=4 puncte  
I.2.  24 puncte  
a. 2 puncte pentru definirea operației de croire  
b. 4 puncte pentru enumerarea tehnologiilor de croire  
c. 11 puncte  
 - câte 4 puncte pentru menționarea principiului de realizare    2x4p=8 puncte  
 - 3 puncte  pentru menționarea uneltelor sau a utilajelor folosite 
d. 4 puncte pentru descrierea corectǎ și completă a modului de poziționare a tiparelor. Pentru 
descriere parțial corectǎ sau incompletă se acordǎ 2 puncte.  
e. 3 puncte pentru enumerarea metodelor utilizate la stabilirea normei de consum 
 
I.3. 20 de puncte  
a. 4 puncte pentru definirea  noțiunii de control a calității  
b. 5 puncte pentru enumerarea  metodelor de control a calității  
c. 5 puncte: 
      - 2 puncte  pentru precizarea momentului realizării 
      - 3 puncte  pentru precizarea modului de executare 
d. 6 puncte pentru exemplificarea metodei pentru un articol de marochinărie, pentru 
exemplificarea parțial corectǎ sau incompletă se acordǎ 3 puncte . 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 24 de puncte 
 - câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale metodei   3x2p=6 puncte 
 - câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două argumente ale utilizării metodei  
  2x3p=6 puncte 
 - 10 puncte: 
      5 puncte  pentru exemplificarea utilizării studiului de caz în vederea formării/dezvoltării 
rezultatelor învăţării 
     5 puncte  pentru construirea unui caz corespunzător conţinutului 
- 2 puncte  pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată 
II.2. 6 puncte pentru argumentarea convingătoare a punctului de vedere formulat / argumentare 
neconvingătoare, superficială – 3 puncte . 


