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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 

CONFECȚII PIELE 
Profesori  

 
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. 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 (60 de puncte) 
I.1.  16 puncte  
a. 4 puncte  
Pentru precizarea corectă și completă a oricăror patru caracteristici fizice se acordǎ 4 puncte 
(4x1p= 4 puncte), pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte .  
b. 8 puncte   
Pentru prezentarea corectǎ şi completǎ a oricăror două  caracteristici fizice se acordǎ 8 puncte 
(2x4p=8 puncte) , pentru răspuns parţial corect se acordă 4 puncte (2x2p=4 puncte) , pentru 
rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
c. 4 puncte  
Pentru enumerarea corectă şi completǎ a proprietăților mecanice, specifice pieilor naturale se 
acordă 4 puncte (4x1p=4 puncte) , pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
I.2.  24 de puncte  
a. 4 puncte  
Pentru menționarea corectǎ și completă a materialului din care sunt confecționate calapoadele se 
acordǎ 2 puncte, pentru menționarea parțial corectǎ se acordǎ 1 punct ;  
Pentru menționarea corectǎ și completă a condițiilor pe care trebuie să le indeplinească 
calapoadele se acordǎ 2 puncte, pentru menționarea parțial corectǎ se acordǎ 1 punct; 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
b. 4 puncte   
Pentru precizarea corectǎ şi completǎ a oricăror patru operații pregătitoare în vederea tragerii pe 
calapod  se acordǎ 4 puncte (4x1p=4 puncte) , pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia,0 
puncte . 
c. 8 puncte  
Pentru indicarea corectǎ și completă a scopului operațiilor se acordǎ 4 puncte (2x2p= 4 puncte), 
pentru indicarea parțial corectǎ se acordǎ 2 puncte (2x1p= 2 puncte) ;  
Pentru indicarea corectǎ și completă a principiului de realizare se acordǎ 4 puncte (2x2p=4 
puncte) , pentru indicarea parțial corectǎ se acordǎ 2 puncte (2x1p=2 puncte) ; 
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
d. 8 puncte  
Pentru enumerarea corectǎ și completă a modurilor de tragere a fețelor în părți, în funcţie de 
sistemul de confecţionare se acordǎ 8 puncte, pentru răspuns parţial corect se acordă 4 puncte.  
Pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.   
I.3. 20 de puncte  
a.  4 puncte 
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Pentru precizarea corectă și completă a scopul măsurilor speciale de igiena muncii se acordǎ 4 
puncte , pentru precizarea parțial corectă se acordǎ 2 puncte,  pentru rǎspuns incorect sau lipsa 
acestuia, 0 puncte.  
b. 6 puncte 
Pentru precizarea corectă și completă a elementelor componente ale igienei muncii se acordǎ 6 
puncte (3x2p= 6 puncte) ; pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
c. 4 puncte 
Pentru prezentarea corectă și completă a măsurilor de igienă care se impun se acordǎ 4 puncte,  
pentru prezentarea parțial corectă se acordǎ 2 puncte,  pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0 puncte.  
d. 2 puncte  
Pentru indicarea corectǎ a persoanei care are obligativitatea asigurării materialelor de igienă se 
acordǎ 2 puncte, pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
e.  4 puncte 
Pentru enumerarea corectă și completă a materialelor de igienă, pentru un loc de muncă din 
industria de pielărie se acordǎ 4 puncte , pentru enumerarea parțial corectă se acordǎ 2 puncte  
pentru rǎspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 24 de puncte 
a. 6 puncte 
Pentru menționarea oricăror două forme de organizare a activității didactice se acordă câte 1 
punct.  2x1p=2 puncte 
Pentru justificarea modului în care aceste forme de organizare pot favoriza obținerea rezultatelor 
învățării se acordă câte 2 puncte.  2x2p=4 puncte 
b. 6 puncte 
Pentru precizarea oricăror trei mijloace de invățământ se acordă câte 2 puncte.     3x2p=6 puncte 
c. 12 puncte 
Pentru exemplificare din punct de vedere al utilității acestor mijloace în vederea obținerii 
rezultatelor învățării se acordă câte 4 puncte.  3x4p=12 puncte 
 
II.2 6 puncte 
Pentru argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6 puncte / 
argumentare neconvingătoare, superficială – 3 puncte . 
 
 
 
 
 
 
 


