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Probă scrisă 

POȘTĂ 
MAIŞTRI INSTRUCTORI 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
1. (20 de puncte)  
a. Câte 3 puncte pentru menționarea fiecărui loc în care se afișează actele de procedură corelat 
cu situația din teren care impune afișarea în locul respectiv  4x3 puncte=12 puncte 
b. Câte 1 punct pentru menționarea fiecărei modalități de afișare interzise la comunicarea actelor 
de procedură 3x1 punct=3 puncte 
c. Menționarea obligațiilor factorului poștal la îndeplinirea procedurii prin afișare  2 puncte 
d. Menționarea obligațiilor factorului poștal după îndeplinirea actului de procedură  3 puncte 
 
2. (20 de puncte) 
a. - Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror trei tipuri de recomandate care se distribuie la 
sediul oficiului poștal 3x2 puncte=6 puncte 
      - Prezentarea modalității de păstrare a recomandatelor care se distribuie la sediul oficiului 
poștal  2 puncte 
b. Câte 1 punct pentru enumerarea fiecărui tip de recomandate care se distribuie la 
domiciliu/sediul destinatarului 2x1 punct=2 puncte 
c. - Numirea avizului care se întocmește dacă trimiterile nu se pot preda la domiciliu 1 punct 
    - Câte 1 punct pentru enumerarea fiecăreia dintre cele nouă date înscrise în acesta.  

 9x1 punct=9 puncte 
 
3. (20 de puncte) 
a. Câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două modalități de prezentare a 
trimiterilor e-mandat 2x1 punct=2 puncte 
b. Câte 2 puncte pentru numirea fiecăreia dintre cele patru indicații poștale acceptate pentru 
serviciul e-mandat 4x2 puncte=8 puncte 
c. Câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele cinci informații care se completează în 
formularul pentru trimiterea e-mandat. 5x2 puncte=10 puncte 
 
 
SUBIECTUL al Il-lea (30 de puncte) 
II.1. (23 de puncte) 

a. Stabilirea lucrării practice în acord cu conținuturile învățării precizate 
în secvența din curriculum 

1 punct 

b.  Detalierea conținutului învățării corespunzător lucrării practice 
stabilite 

3 puncte 

c. - Precizarea mijloacelor de învățământ utilizate în cadrul lecției 2 puncte 
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- Justificarea relevanței utilizării mijloacelor de învățământ, în raport 
cu evaluarea rezultatelor învățării 

2 puncte 

d. Câte 2 puncte pentru prezentarea desfășurării lecției, în care, pentru 
fiecare dintre cele patru momente ale lecției, se menționează 
următoarele elemente corelate: activitatea profesorului, activitatea 
elevilor și strategia didactică. 

4x 2 puncte=8 
puncte 

e.  - Formularea cerințelor/sarcinilor de lucru pentru elevi 1 punct 
- Formularea criteriilor de evaluare a lucrării practice 3 puncte 
- Repartizarea punctajului pe criteriile de evaluare 1 punct 
- Justificarea repartizării punctajului 1 punct 

Notă. Corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată 1 punct 
 

II.2. Se acordă 7 puncte pentru prezentarea importanței utilizării metodei demonstrației, ca metodă 
de instruire practică. Punctajul se distribuie astfel: 

- Scopul metodei              1 punct 
- Câte 2 puncte pentru oricare două forme ale metodei       2x2 puncte=4 puncte 
- Câte 1 punct pentru oricare două cerințe privind organizarea activității la clasă atunci când 

se folosește metoda demostrației            2x1 punct=2 puncte 
 
 
 


