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Probă scris ă 
CONFECȚII PIELE 

Profesori  
 

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. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
I.1. 15 puncte 
a. 1 punct  
Pentru numirea sortimentelor de piei flexibile tăbăcite vegetal, corect şi complet, se acordă 1p.   
b. 4 puncte  
Pentru precizarea  gradului de ungere/obţinere cu menţionarea, în acelaşi timp, a modului de 
finisare al acestor sortimente de piei finite, se acordă 4p; pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet se acordă  2p. 
c. 8 puncte  
Pentru prezentarea caracteristicilor/proprietăţilor sortimentelor de piei flexibile tăbăcite vegetal, 
corect şi complet, se acordă 8p; pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă  4p. 
d. 2 puncte  
Pentru precizarea domeniilor de utilizare ale sortimentelor de piei flexibile tăbăcite vegetal, corect 
şi complet, se acordă 2p; pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă  1p.  
           
 I.2. 15 puncte 
a. 4 puncte 
Pentru definirea corectă şi completă a operației de croire se acordă 2p;  pentru răspuns parțial 
corect sau incomplet se acordă  1p. 
Pentru menționarea corectă şi completă a modului de realizare se acordă 2p;  pentru răspuns 
parțial corect sau incomplet se acordă  1p. 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
b. 5 puncte 
Pentru enumerarea corectă şi completă a categoriilor de deșeuri rezultate se acordă câte 1p 
(5x1p=5puncte). 
c. 3 puncte 
Pentru precizarea corectă şi completă a oricăror trei unelte folosite la croirea detaliilor flexibile se 
acordă câte 1p (3x1p=3p).          
d. 3 puncte 
 Pentru precizarea corectă şi completă a oricăror trei utilaje folosite la croirea detaliilor flexibile se 
acordă câte 1p (3x1p=3p). 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 II.1. 15 puncte  
a. 2 puncte 
Pentru indicarea corectă a metodei utilizată la proiectarea desenului de bază se acordă 2p, pentru 
răspuns parţial corect se acordǎ 1p, pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
b. 4 puncte 
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Pentru precizarea corectă a metodei geometrică de proiectarea desenului de bază al fețelor de 
încălțăminte se acordă 4p. Pentru răspuns parţial corect se acordǎ 2p. Pentru răspuns incomplet, 
incorect sau lipsa acestuia 0p. 
c. 4 puncte  
Pentru menționarea corectă a principalul inconvenient se acordă 4p. Pentru răspuns parţial corect 
se acordǎ 2p. Pentru incorect sau lipsa acestuia 0p. 
d. 5 puncte  
Pentru enumerarea corectă a datelor necesare se acordă 5p (5x1p=5p).  Pentru răspuns 
incomplet, incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
II.2. 15 puncte 
a. 2 puncte 
Pentru definirea corectă și completă a conceptului de sistem de calitate, se acordă 2p, pentru 
răspuns parţial corect se acordǎ 1p, pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
b. 4 puncte 
Pentru indicarea corectă a standardelor în care sunt precizate elementele sistemului de calitate se 
acordă 4p (4x1p=4p).  Pentru răspuns parţial corect, incomplet, incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte . 
c. 3 puncte  
Pentru precizarea corectă a responsabilității în implementarea sistemului de calitate, se acordă 3 
p. Pentru răspuns parţial corect, incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
d. 6 puncte  
Pentru precizarea corectă a celor trei niveluri ierarhice, se acordă 6p (3x2p=6p).  Pentru răspuns 
parţial corect, incomplet, incorect sau lipsa acestuia 0 puncte . 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
III.1. 28 de puncte 
-  3 puncte  
Pentru menționarea fiecăruia dintre cele trei elemente cerute se acordă câte 1 punct.   

     3x1p=3 puncte 
- 15 puncte 
Pentru proiectarea corectă metodico-științifică a fiecăruia dintre cei cinci itemi se acordă  câte 3 
puncte                           5x3p=15 puncte  
-  10 puncte  
Pentru redactarea corectă a baremului se acordă 10 puncte  astfel: 
- 1p pentru răspunsul corect din punct de vedere al corectitudinii ştiinţifice,  5x1p=5 puncte  
- 1p pentru punctajul aferent (în total, baremul trebuie să aibă 90 de puncte+10 puncte din 
oficiu).              5x1p=5 puncte 
 
III.2. 2 puncte 
Pentru argumentare corectă se acordă 2 puncte. 
 


