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VARIANTA 3 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin 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) 
- menţionarea unui act normativ prin care se reglementează domeniul info-documentar  4 puncte 
- câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror trei dintre activităţile specifice CDI    3x3p=9 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul doar menţionează activităţile, fără să le prezinte, se acordă 
câte 1 punct din cele 3 posibile. 
- explicarea rolului pe care activităţile desfăşurate în CDI le au în formarea şi dezvoltarea 
competenţelor culturale ale elevilor         5 puncte 
- prezentarea modului de realizare a unei activităţi de iniţiere/ formare a utilizatorilor privind 
tehnicile de cercetare documentară: prezentare adecvată şi nuanţată – 5p./ prezentare superficială, 
ezitantă – 2p.            5 puncte 
- argumentarea necesităţii implicării profesorului documentarist în activitatea şcolară: argumentare 
convingătoare – 5p./ argumentare neconvingătoare, superficială – 2p.    5 puncte 
- coerenţa textului redactat             1 punct 
- încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată          1 punct 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. explicarea conceptului de comunicare profesională: explicare elaborată şi nuanţată – 5p./ 
explicare superficială / 2 p.                     5 puncte 
B. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror două tipuri de comunicare utilizate în CDI   2x1p=2 puncte 
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele două tipuri precizate    2x2p=4 puncte 
C. câte 3 puncte pentru analizarea oricăror trei funcţii ale comunicării     3x3p=9 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul doar menţionează funcţiile comunicării, fără să le analizeze, se 
acordă câte 1 punct din cele 3 posibile. 
D. - formularea unui punct de vedere personal referitor la rolul profesorului documentarist în 
formarea competenţelor info-documentare ale elevilor      4 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 2p.         6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 

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


