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Barem de corectare şi notare 

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

♦ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem 

♦ Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în 
acord cu ideile precizate în barem 

 
Subiectul I.         TOTAL:  20  puncte 
 
A. 1.b.; 2.d.; 3.b.; 4.a.; 5.a.; 6.a.; 7.c.; 8.c.; 9.a.; 10.b.  (10 x 1 = 10p) 
Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 
 
B. 1.F.; 2.F.; 3.F.; 4.A.     (4 x 1 = 4p) 
Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 
 
C. 1-g; 2-c; 3-a; 4-e; 5-b; 6-d    (6 x 1 = 6p) 
Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare asociere  corectă, pentru asociere incorectă  sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 
 
Subiectul II.         TOTAL: 30 puncte 
 
A.            10 puncte 

(1) de bază; (2) secundare; (3) sarea; (4) apa; (5) decomandate; (6) comandate; (7) 
făinii; (8) asociere/totalitatea; (9) servirea; (10) monobloc 

Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 
        (10 x 1 = 10 p) 
B.            20 puncte 

1. apă, comunicaţii, canalizare, energetică , transporturi, gaze, încălzire. 
Pentru oricare 4 reţele enumerate corect se acordă câte un punct, pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 

(4 x 1 = 4 p) 
2. fundaţia, stâlpi, grinzi, planşeu, pereţi portanţi. 

Pentru oricare 3 elemente precizate corect se acordă câte un punct, pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
        (3 x 1 = 3 p) 

3. Este desenul realizat la o anumită scară, folosind instrumentele de desen şi 
având la bază schiţa. 

Se acordă  6 puncte pentru răspuns  corect şi complet, pentru răspuns incomplet se acordă 3 
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
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4.seminţoase, sâmburoase, bace, nucifere 
        (4 x 1 = 4 p) 
Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 
5. laptele gras, smântâna, frişca, carnea grasă, slănina, şunca, cârnaţii de vânat, 
maioneza 

Pentru oricare 3 produse identificate corect se acordă câte un punct, pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia 0 puncte. 
        (3 x 1 = 3 p) 
Subiectul III.         TOTAL: 40 puncte 
 
A.            30 puncte 

1. (1)- hol,/vestibul; (2)- baie de serviciu; (3)- dormitor; (4)- baie; (5)- dormitor 
matrimonial; (6)- sufragerie/living/camera de zi; (7)- terasă; (8)- bucătărie 

Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 
                                                                      (8 x 1= 8p) 

2. Exemplu: în încăperea 5 dulap sau pat 
Se acordă câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte. 

        (7 x 1 = 7 p) 
3. suprafaţa totală este 89,76 mp   ( 5p) 

Se acordă  5 puncte, pentru  răspuns  corect, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte. 
     

4. Pentru schema funcţională corect realizată, se acordă 10 puncte. 
    Pentru răspuns parţial corect , se acordă 5 puncte. 

 
 
B.            10 puncte 

1. Meniu pentru diferite ocazii /cu specific românesc – Sfintele Paşti  
Se acordă 5 puncte, pentru răspuns corect şi complet. 
Se acordă 2 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet; pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia 0 puncte. 
 
     2. cozonac, pască, ouă roşii, friptură din carne de miel, drob de miel 
Pentru oricare 3 produse identificate corect se acordă câte un punct, , pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.  (3 x 1 = 3 p) 
     3. sucuri naturale, băuturi răcoritoare, apă minerală sau plată 
Pentru oricare 2 băuturi enumerate se acordă câte un punct, , pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia 0 puncte.  (2 x 1 = 2 p) 
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