
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării �tiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (profesori) Model 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 1 

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
20 aprilie 2017 

 
Probă scrisă 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
(profesori) 

 
BAREM DE EVALUARE )I DE NOTARE  

 
Model 

 
• 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 în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

a. prezentarea noţiunilor generale referitoare la prăjituri                                           12 puncte  
     6 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
b. descrierea operaţiilor de asamblare a semipreparatelor în cadrul procesului tehnologic de 

obţinere a prăjiturilor                                                                                        12 puncte 
      6 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
c. caracterizarea decorării, ca etapă a procesului de finisare a prăjiturilor               12 puncte 
      6 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
d. descrierea metodelor prin care se realizează verificarea calităţii prăjiturilor          16 puncte  

8 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
e. prezentarea  aspectelor referitoare la expunerea şi prezentarea prăjiturilor            8 puncte  

4 puncte pentru răspuns corect dar incomplet  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. (16 puncte) 
a. Pentru caracterizarea corectă şi completă a mijloacelor de învăţământ se acordă 6p. Pentru 
răspuns corect dar incomplet se acordă 3p. 
b. Se punctează menţionarea oricăror patru categorii de mijloace didactice care facilitează 
transmiterea informaţiilor didactice. 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1p (4x1p=4p). 
c. Pentru prezentarea corectă şi completă a unui exemplu de utilizare adecvată a mijloacelor 
audiovizuale corespunzătoare unui modul de specialitate se acordă 6p. Pentru răspuns corect dar 
incomplet se acordă 3p. 
 
2. (14 puncte) 
Pentru menționarea fiecărui element: modul de specialitate, clasa, titlul lecției, conținutul lecției se 
acordă câte 1p (4x1p=4p). 
Pentru menționarea metodelor de învățământ adecvate tipului de lecție se acordă 2p. 
Pentru menționarea mijloacelor de învățământ adecvate tipului de lecție se acordă 2p. 
Pentru elaborarea desfășurării propriu-zise a lecției în conformitate cu tipul de lecție, respectând 
succesiunea logică a etapelor/momentelor lecției, se acordă 4p; pentru răspuns corect dar 
incomplet se acordă 2p. 
Pentru corelarea tuturor elementelor menţionate se acordă 2p. 
 


