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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

Probă scris ă 
 

Tehnologia informa ției și comunica țiilor 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 2 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 
maxim corespunz ător.  

• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 
precizate explicit prin 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) 
1. 10 puncte 
 - organizare a informaţiei 1p 
 - elemente de interfaţă 2 x 1p = 2p 
 - descriere facilităţi conform cerinței 2 x 1p = 2p 
 - enunț conform cerinței 1p 
 - rezolvare/etape necesare pentru rezolvare care utilizează funcţii, conform cerinței 2 x 1p = 2p 
 - rezolvare/etape necesare pentru rezolvare care utilizează referinţe, conform cerinței 2 x 1p = 2p 
 
2. 5 puncte 
 - precizare a celor două tipuri de memorie internă 2 x 1p = 2p 
 - prezentare caracteristici, conform cerinței 3 x 1p = 3p 
 
3. 5 puncte 
 - antet, conform cerinței 1p 
 - operaţii cu fişierul (declarare, pregătire în vederea citirii, citire) 1p 
 - apeluri corecte ale subprogramului indicat 1p 
 - determinare și afişare a datelor, conform cerinţei 2p 
 
4. 10 puncte 
 - structură tabele și relații între tabele care permit obţinerea celor cinci informaţii 5 x 1p = 5p 
 - evitare a redundanței datelor și enumerare restricții/reguli, conform cerinței 2p 
 - etapele sau comenzile SQL necesare pentru realizarea ștergerii datelor indicate, conform 

cerinţei 3p 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 15 puncte 
 - precizare particularități, conform cerinței 2 x 2p = 4p 
 - precizare activitate de învățare adecvată exemplificării cerute 4p 
 - precizare mijloc de învăţământ/material didactic utilizat 1p 
 - precizare formă de organizare a activităţii 1p 
 - detaliere a activității profesorului, conform cerinței  2p 
 - detaliere a activității elevilor, conform cerinței 3p 
 
2. 15 puncte 
 - enunțuri corecte din punct de vedere metodico – ştiinţific, conform cerinței  3 x 2p = 6p 
 - răspunsuri așteptate/etape necesare obţinerii răspunsurilor aşteptate, conform cerinței 3 x 3p = 9p 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4p 
- învățarea: delimitări conceptuale 4p 
- predarea: definirea conceptului 4p 
- evaluarea: delimitări conceptuale 4p 
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3p 
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2p 
• învățare și evaluare 2p 
• predare și evaluare 2p 

- coerența și originalitatea argumentării  5p 
 


