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Probă scris ă 
Arhitectur ă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat 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) 

- definirea conceptului de restaurare din cele două perspective (conservare și reabilitare) 
                                                                                                                     8 puncte  

- descrierea a două doctrine/etape (de exemplu: doctrina unității de stil a lui Violet le Duc, 
doctrina lui Ruskin, Carta de la Atena, etapa postbelică, restaurarea empirică, restaurarea 
doctrinară, restaurarea științifică și istorică)           (4 puncte x 2)                     8 puncte  

- descrierea a trei categorii de lucrări (de exemplu: de eliberare, de întregire, de reconstituire, 
de inovație)                                                             (4 puncte x 3)                       12 puncte  

- organizarea logică a expunerii                                                                                1 punct  
- utilizarea limbajului de specialitate                                                                         1 punct  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

    -   menționarea a trei discipline care au conexiuni cu fenomenul arhitectural (de exemplu: 
ecologie, psihologie urbană etc.) (3 x 1 punct )                                                           3 puncte  

      -   descrierea interrelației dintre fiecare disciplină menționată și fenomenul arhitectural – urban 
(4 puncte x 3)                                                                                                             12 puncte  

    -   prezentarea unui exemplu concret pentru influența uneia dintre  disciplinele menționate ca 
având conexiuni cu fenomenul arhitectural                                                                13 puncte  

      -   organizarea logică a expunerii                                                   1 punct  
      -   utilizarea limbajului de specialitate                                            1 punct 
 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 
 


