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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 enumerarea tipurilor de instructaje  
b. 2 puncte pentru specificarea scopului instruirii pentru oricare tip de instructaj  
c. 3 puncte pentru precizarea persoanelor care realizează instruirea, pentru fiecare tip de 
instructaj  
d. 1 punct pentru indicarea documentului în care sunt notate, sub semnătură, instructajele la care 
participă angajatul 
e. câte 2 puncte pentru justificarea rolului celor trei semnături  3x2p=6 puncte  
 
I.2. 20 de puncte 
a. câte 4 puncte  pentru prezentarea oricăror două operații ale tratamentului umidotermic  
           2x4p=8 puncte 
b. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei parametri tehnologici                  3x2p=6 puncte 
c. 6 puncte  pentru enumerarea caracteristicilor specifice preselor de călcat  
 
I.3. 24 de puncte 
a. 5 puncte pentru enumerarea modului de acționare a acelor  
b. 4 puncte pentru prezentarea modurilor de acționare a acelor   
c. 5 puncte pentru reprezentarea principiului de acționare  
d. 10 puncte pentru precizarea pozițiilor caracteristice ale acelor cu limbă într-un sistem de două 
came de acționare. Pentru precizare parțial corectă sau incompletă se acordă 5 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 . 
 
 


