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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

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. 
• Se vor realiza, dupa caz, schi ţe şi desene în creion negru, pix sau cerneal ă albastr ă. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

- rolul materialelor de construcție în conformarea anvelopantei clădirii și a spațiului 
arhitectural, de-a lungul timpului                                                                         8 puncte 

- relația de intercondiționare între materialele de construcție, structură, anvelopantă, din 
perspectiva relaționării la context și la elementele de mediu natural                10 puncte                                                                                                          

- prezentarea a două avantaje ale utilizării în arhitectura contemporană a materialelor de 
construcție ecologice                                                                    (5px2)           10 puncte                                                                                                                        

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

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

- analiza a două lucrări ale lui Frank Lloyd Wright            (3px2)                           6 puncte 
- schițarea unei lucrări a lui Frank Lloyd Wright                                                  2 puncte  
- analiza a două lucrări ale lui Alvar Aalto                       (3px2)                            6 puncte  
- schițarea unei lucrări a lui Alvar Aalto                                                               2 puncte  

 
- menționarea a  patru principii ale arhitecturii organice reflectate în aceste opere 

                                                                                      (1px4)                             4 puncte  
- comentarea a patru principii ale arhitecturii organice reflectate în aceste opere 

                                                                                              (2px4)                          8 puncte  

- prezentarea logică a expunerii           1 punct  

- utilizarea limbajului de specialitate.          1 punct  

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
   - prezentarea a trei modalități      (3px3)                                                                           9 puncte                                                                              
   - descrierea rolului acestora în realizarea competenței de formare a capacităților conceptual- 
proiective ale elevilor              (3px3)                                                                                    9 puncte  
   - prezentarea a trei aspecte legate de redarea proporțiilor, reprezentarea la scară, redarea 
efectului de perspectiva (3px3)                                                                                             9 puncte  

-  prezentarea logică a expunerii           2 puncte  

- utilizarea limbajului de specialitate.          1 punct  


