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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

18 iulie 2013 
Probă scrisă 

Industrie alimentară( maiştri instructori) 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
a. 2 puncte 
Pentru denumirea corectă a fiecărui reper se acordă câte 1punct.                       (2x1p=2 puncte) 
b. 6 puncte 
Pentru prezentarea oricăror trei avantaje se acordă  6 puncte.                             (3x2p=6 puncte) 
c. 2 puncte 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet 
se acordă 1 punct. 
2. 10 puncte  
a. 6 puncte  
Pentru fiecare cauză corect precizată  se acordă câte 2 puncte.                           (3x2p=6 puncte) 
b. 4 puncte 
Pentru fiecare agent de încălzire corect indicat se acordă câte 2 puncte.            (2x2p=4 puncte) 
3. 10 puncte 
a. 4 puncte 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 punct.                        (4x1p=4 puncte) 
b. 3 puncte 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte. 
c. 1 punct 
Pentru denumire  corectă  se acordă 1 punct. 
d.  2 puncte 
Pentru fiecare metodă corect indicată se acordă câte 1 punct.                               (2x1p=2 puncte) 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

1. 10 puncte 
a. 4 puncte 

          Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică prezentată corect.     (2x2p=4 puncte) 
b. 2 puncte 
     Se acordă 2 puncte  pentru activitate de învăţare adecvată. 
c. 4 puncte  

           Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare argument prezentat corect.           (2x2p=4 puncte) 
                                       
2. 20 de puncte 
a. 4 puncte 

Se acordă 4 puncte pentru formularea corectă a obiectivelor.  
      b. 4 puncte 

Se acordă 4 puncte pentru selectarea integrală a conţinuturilor lecţiei şi prezentarea 
corectă a acestora. 

      c. 2 puncte 
Se acordă 2 puncte pentru menţionarea tuturor resurselor. 



Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Pagina 2 din 2 
Barem de evaluare şi de notare                      Varianta 3 
Probă scrisă la industrie alimentară(maiştri instructori) 

      d. 6 puncte 
Se acordă 6 puncte pentru prezentarea integrală a strategiei didactice. 

      e. 4 puncte  
Se acordă 4 puncte pentru alegerea corectă a instrumentelor şi probei de evaluare în 
raport cu tipul lecţiei şi rezultatul învăţării. 

 
SUBIECTUL al III-lea                                         (30 de puncte) 

- conceptul de finalităţi ale educației                          5 puncte (răspuns parţial 3p)                  
- clasificare                  5 puncte (răspuns parţial 3p)                    
- ideal                   5 puncte (răspuns parţial 3p)            
- scop                   5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- obiective                  5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- proceduri de operaționalizare                                                5 puncte (răspuns parţial 3p) 


