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BAREM DE NOTARE 

 

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să 
numeroteze rândurile scrise. 

 În cazul în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, textul ce depășește 
această limită nu va fi luat în considerare. 

 
 

SUBIECTUL I__________________________________________________                     30 de puncte 
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
1. d 
2. c 
3. c 
4. c 
 
B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect 
 

8 7 4 2 1 5 6 3 

 
C.  12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe 
1. Menționarea a trei elemente ale spațiului asupra căruia acționează ploaia: frunzele palmierilor/palmierii; 
pietriș/aleile cu pietriș; valurile mării/marea; monumentul eroilor.  3 p. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 
Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 
 
2. Precizarea aspectului sugerat: atitudinea nesociabilă; tendința de izolare; dezinteresul față de ceilalți etc.: 3 p. 

Orice altă variantă de răspuns: 0 p. 
 
3. Ilustrarea unei trăsături a lui George, prin raportarea la comportamentul acestuia după revenirea soției sale: 
dezinteres, egoism etc. 

Explicare clară și concisă: 3 p. 
Explicare ezitantă, tendința de comentare a citatului folosit: 2 p. 
Încercarea de a explica, simpla notare a motivului: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 

 
4. Explicarea, în cel mult 10 rânduri, a punctului de vedere referitor la imaginea hotelierului: hotelierul este un om 
care acordă atenție fiecărui turist, este implicat etc. 

Explicație clară și nuanțată: 3 p.;  
Explicație ezitantă, tendința de comentare a secvențelor: 1 p. 
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p. 
 

D. 10 puncte 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Formularea propriei perspective asupra similitudinilor dintre americancă și pisică din ploaie: 2 p. 
Susținerea nuanțată a perspectivei: 4 p.; susținere ezitantă: 2 p.; încercare de susținere: 1 p. 
Respectarea caracteristicilor unui text eseistic: 1 p. 
Coerența și corectitudinea exprimării: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p. 
 
Nu se va puncta tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUBIECTUL al II-lea________________________________________________                                 20 puncte 
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menționarea spațiului în care se pot încălca cerințele de etichetare prezentate în textul dat: în afara UE 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p.  
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
2. Precizarea a două situații în care conținutul de fibre nu este obligatoriu de precizat pe etichetă: când este vorba 
de articole exclusiv decorative în care conținutul de fibre are o pondere de cel mult 7%; când produsul conține 2% 
fibre rezultate din impurități tehnice sau 5% în cazul în care produsele au parcurs un procedeu de cardare. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p. (1 p. +  1 p.) 
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. (0,5 +0,5) 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
3. Explicarea a ceea  ce ar trebui să știe, referitor la conținutul de fibre, cei care cumpără un produs pe care scrie 
„pânză din amestec de bumbac; bumbac pur – țesătură de in pură”: procentul de in este de cel puțin 40%. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p.  
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.  
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
4. Motivarea răspunsului: etichetarea nu este corectă deoarece în cazul unui produs textil compus din două sau 
mai multe fibre care, în total, deţin o pondere de cel puţin 85% din produs,compoziția trebuie marcată după 
denumirea fibrei, urmată de procentul de conţinut aferent, în ordine descendentă. 

Răspunsul inclus în enunț: 2 p.  
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  

 
5. Prezentarea reglementărilor celor două directive europene menționate: directiva europeană 2008/121/EC 
stabileşte cerinţele privind denumirile care urmează a fi folosite pentru descrierea fibrelor textile şi a modului de 
etichetare a produselor; directiva 96/73/EC specifică metodele de analiză care pot fi utilizate pentru a verifica dacă 
structura amestecurilor de fibre textile este în conformitate cu informaţiile furnizate pe etichetă. 

Prezentarea reglementărilor: 2 p. (1 p. +1 p.) 
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 

B. (10 puncte) 
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Adaptarea la situația de comunicare dată: comunicare orală (folosirea mărcilor adresării directe, registru stilistic 
oral etc.): 2 p. (în totalitate: 2 p.; parțial: 1 p.) 
Formularea opiniei: 1 p. 
Susținerea opiniei prin evidențierea a două efecte benefice ale etichetării: 4 p.; prin evidențierea unui efect : 2 p./ 
încercare de susținere a opiniei: 1 p. 
Coerența ideilor: 1 p. 
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1 p. 
 
SUBIECTUL al III-lea______________________________________________                                     10 puncte 
1. Precizarea scopului pe care îl are site-ul: de a atrage atenția asupra efectelor producerii CO2/ de a promova o 
atitudine pozitivă față de mediu etc. 2 p.:  

Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.  
 
2. Explicarea, în cel mult 20 de rânduri, a relației dintre mesajul verbal și elementele componente ale paginii de 
internet: adresa: www.nuintra.ro se află în strânsă legătură cu întrebarea; pagina are în dreapta o lampă de birou 
ce sugerează nevoia de economisire a energiei electrice; lumina ce cade din partea dreaptă atrage atenția asupra 
textului; meniul din stânga este configurat sub forma unor întrerupătoare; meniul se află în strânsă legătură cu 
ideea de economisire a energiei etc.  
Numerotarea rândurilor: 1 p. 
Prezentarea semnificației mesajului prin referire la elementele componente ale paginii de internet (bara de adresă; 
pagina propriu-zisă, meniu): 6 p. (prezentare clară, cu referire la elementele componente ale paginii de internet: 2 
p; prezentare ezitantă, referire la 1-2 elemente ale paginii de internet: 3 p.; încercare de prezentare: 1 p.)  
Coerența ideilor: 1 p. 

http://www.nuintra.ro/

