
Ministerul Educaţiei 
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la  confecţii piele – maiştri instructori  Model 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 2 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 
VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

12 iulie 2023 
 

Probă scrisă 
CONFECȚII PIELE 

MAIŞTRI INSTRUCTORI 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Model 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 
se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
I.1. (16 puncte) 
a. Menționarea tipului de cusătură executată  1 punct 
b. Câte 1 punct pentru enumerarea fiecărei părți componente a mașinii de cusut   
 6x1 punct=6 puncte 
c. Precizarea mânuirilor specifice operației de efectuare a cusăturii  4 puncte 
d. Câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci caracteristici de calitate a cusăturii executate, 
verificate organoleptic, prin comparare cu mostra etalon  5x1 punct=5 puncte 
 
I.2. (14 puncte) 
a. - Câte 1 punct pentru numirea oricăror două tipuri de piei cu fața presată  
 2x1 punct=2 puncte 
    - Câte 1 punct pentru numirea oricăror trei tipuri de piei cu fața velurată  3x1 punct=3 puncte 
b. Se acordă 7 puncte pentru caracterizarea pieilor lac, care se distribuie astfel: 
- menționarea tipurilor de piei de animale din care se obțin  2 puncte 
- menționarea modului de obținere a pieilor lac 2 puncte 
- menționarea caracteristicilor fizice și mecanice a pieilor lac  3 puncte 
c. Precizarea destinației pielii numite meșină  2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. (14 puncte) 
a. Menționarea scopului măsurilor speciale de igiena muncii  2 puncte 
b. Câte 1 punct pentru precizarea fiecărui element component al igienei muncii (igiena corporală, 
igiena vestimentației, igiena alimentației) 3x1 punct=3 puncte 
c. Prezentarea măsurilor de igienă care se impun pentru oricare dintre elementele: igiena 
corporală, igiena vestimentației, igiena alimentației, precizate anterior  4 puncte 
d. Enumerarea materialelor de igienă pentru oricare loc de muncă specific confecționării 
produselor de încălțăminte 3 puncte 
e. Prezentarea consecințelor nerespectării măsurilor de igienă individuală în muncă  2 puncte 
 
II.2. (16 puncte) 
a. Câte 1 punct pentru enumerarea fiecărei grupe de materiale auxiliare  4x1 punct=4 puncte 
b. Prezentarea caracteristicilor calapoadelor 3 puncte 
c. - Câte 1 punct pentru numirea oricăror trei elemente de închidere 3x1 punct=3 puncte 
    - Câte 1 punct pentru numirea oricăror două elemente metalice de întărire 2x1 punct=2 puncte 
d. Precizarea destinației adezivilor  2 puncte 
e. Menționarea rolului materialelor de impregnare  2 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Se acordă 12 puncte pentru prezentarea unui exemplu de aplicare a metodei de evaluare 
verificarea orală, care se distribuie astfel: 

- caracteristicile metodei            2 puncte 
- detalierea conținutului învățării asociat rezultatelor învățării vizate      3 puncte 
- formularea a minim patru întrebări pe care profesorul le adresează elevilor în procesul de 

evaluare              4 puncte 
- câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje ale utilizării metodei 

     2x1 punct=2 puncte 
- menționarea oricărei limite a utilizării metodei           1 punct 

 
2. Se acordă 18 puncte pentru proiectarea unui item cu alegere duală, a unui item de completare 
și a unui item de tip întrebare structurată, care se distribuie astfel: 

- câte 2 puncte pentru respectarea regulilor de proiectare specifice fiecărui item 
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru corectitudinea științifică a informației de specialitate utilizată atât în 
formularea cerinței, cât și în formularea răspunsului așteptat, pentru fiecare item  
 3x2 puncte=6 puncte 

- câte 2 puncte pentru elaborarea răspunsului corect/așteptat, pentru fiecare item 
 3x2 puncte=6 puncte 

 
 


