
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la  tehnici poligrafice - profesori  Varianta 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 2 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

12 iulie 2017 
 

Probă scris ă 
TEHNICI POLIGRAFICE 

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. 10 puncte  
a. 4 puncte 
Pentru definirea corectă a noțiunii de finisare se acordă 4 puncte . 
b. 4 puncte 
Pentru enumerarea corectă și completă a procedeelor de finisare se acordă 4 puncte . Pentru 
enumerare corectă și incompletă se acordă 2 puncte . Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0 puncte. 
c.  2 puncte 
Pentru menționarea oricăror două mașini de finisare se acordă câte 1 punct .      2x1p=2 puncte  
 
I.2.  10 puncte 
a. 8 puncte  
Pentru enumerarea oricăror patru operații se acordă câte 1 punct .     4x1p=4 puncte 
Pentru precizarea rolului celor 4 operații se acordă câte 1 punct.       4x1p=4 puncte 
b. 2 puncte  
Pentru pecizarea parametrilor de mediu se acordă 2 puncte . 
 

I.3. 10 puncte 
a. 4 puncte 
 Pentru oricare parametru corect precizat se acordă câte 1punct.    4x1p=4 puncte  
b. 4 puncte 
Pentru enumerarea oricăror patru tipuri de aditivi se acordă câte 1punct.    4x1p=4 puncte  
c. 2 puncte   
Pentru menționarea soluțiilor de umezire se acordă 2 puncte . 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II. 30 de puncte 
a. 5 puncte 
Pentru precizare corectă şi completă se acordă 5 puncte ;pentru răspuns incomplet sau incorect se 
acordă 0 puncte. 
b.  10 puncte 
Pentru enumerarea oricăror cinci componente se acordă câte 2 puncte.      5x2p=10 puncte  
c.  6 puncte 
Pentru descrierea operațiilor pentru trei componente se acordă câte 2 puncte.    3x2p=6 puncte 
d.  9 puncte 
Pentru corelarea reglajelor se acordă câte 3 puncte.       3x3p=9 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
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 
 
2. 2 puncte 
Pentru argumentare corectă se acordă 2 puncte. 
 
 
 
 


