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Barem de evaluare și de notare 
 

• Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni 
de punct. Nu se acordă puncte din oficiu.  
 

Nr. 
Crt. 

Cerință Punctaj 

1. 1.1. Rezolvarea corectă a cerinţei 3 puncte 

- Existență captură de ecran, în fișierul viteza.jpg, pentru afișarea vitezei de citire/ 
vitezei de scriere a hard-ului HDD/SSD, conform cerinței 

3p 

1.2. Rezolvarea corectă a cerinţei 3 puncte 
- Existență captură de ecran, în fișierul prima.jpg, pentru afișarea proprietăților ce 
indică data și ora primei instalării pentru driver-ul plăcii video, conform cerinței 

3p 

1.3. Rezolvarea corectă a cerinţei 5 puncte 
- Existenţă în captura de ecran din fișierul port2022.png numele 2022 atribuit pentru 
portul local 
- Existenţă în captura de ecran din fișierul port2022.png o fereastră cu numele 
Blocare port 2022 pentru blocarea conexiunii 

2p 
 

3p 

2. 2.1. Rezolvarea corectă a cerinţei 6 puncte 

- Existenţă fișier cu nume și extensie conform cerinței  
- Existență element ilustrație SmartArt în construcția logo-ului  
- Existenţă text în construcția logo-ului 
- Existență cel puțin 2 imagini în construcția logo-ului  

1p 
1p 
1p 
1p 

Elemente de design și cromatică 
Creativitate și simț artistic 

1p 
1p 

2.2. Rezolvarea corectă a cerinţei 7 puncte 

- Creare liste verticale pentru lunile de desfășurate a evenimentelor 
- Inserare selector dată pentru fiecare dată început eveniment 
- Inserare selector dată pentru fiecare dată sfârșit eveniment 
- Creare liste verticale pentru numărul maxim de zile aferent lunii alese 
- Inserare formulă calcul număr zile lucrate în fiecare lună 
- Inserare formule calcul număr zile rămase în fiecare lună 
- Aplicare format zile conform cerinței 

1p 
1p 
1p 
1p 
1p 
1p 
1p 

3.  3.1. Rezolvarea corectă a cerinţei 10 puncte 

- Inserare formule în zona C2:C4 din foaia de calcul Procent poluare care 
returnează textul corespunzător culorii nivelului de poluare funcție de procent, 
conform cerinţei 
- Poziționare imagine Hiro Hamada în interiorul unui fascicul 
- Schimbare culoare fascicul funcție de procentul de poluare pe fiecare nivel conform 
cerinței. O soluţie posibilă: utilizare Manager nume cu referire la fiecare din cele trei 
imagini (fascicule), respectiv cu referire prin formulă (INDIRECT) la fiecare din cele 
trei niveluri 
- Referire, prin formulă, la procentul de poluare sub fiecare fascicul 

1p 
 
 

1p 
5p 

 
 
 

1p 

Funcţionalitate  2p 
3.2. Rezolvarea corectă a cerinţei 10 puncte 

- Eliminarea chenarului pentru cele 5 (cinci) imagini, conform cerinței. O soluţie 
posibilă pentru eliminarea chenarului: imaginile vor fi copiate și lipite ca imagini, apoi 
va fi eliminat conturul cu instrumentul Trunchiere. 
- Existență efect umplere/golire în funcție de procentul nivelului de poluare pentru 
cele 5 (cinci) imagini, conform cerinței. O soluţie posibilă: inserare formulă calcul 
diferenţă până la întreg pentru fiecare tip de nivel de poluare, reprezentarea grafică 
coloană 2D, comutare rând/coloană, eliminare umplere pentru zona diferenţa de 
procent până la întreg şi suprapunere imagine corespunzătoare pentru fiecare nivel 
de poluare. 

2p 
 
 

6p 

Funcţionalitate  2p 
4. 4.1. Rezolvarea corectă a cerinţei 5 puncte 
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- Existenţă animație la nivel de font cu culoare font și stil  1p 
- Existenţă setare animație cu inversare automată 1p 

- Existenţă setare animare text după literă 1p 
- Existență setare culoare font după animație la valoarea 234-107-20 în format RGB 1p 

Funcționalitate  1p 
4.2. Rezolvarea corectă a cerinţei 11 puncte 

- Existență substanțe în fiecare eprubetă, conform cerinței 3p 
- Existenţă bule în fiecare eprubetă, conform cerinței 2p 

- Existenţă efecte de animaţie pentru substanțe în fiecare eprubetă, conform cerinţei 2p 
- Existenţă efecte de animaţie pentru bule în fiecare eprubetă, conform cerinţei 2p 

Elemente de design și cromatică 
Funcţionalitate  

1p 
1p 

5. 5.1. Rezolvarea corectă a cerinţei 1 punct 

- Existenţă control de tip casetă combo cu sursă rânduri, conform cerinţei 1p 

5.2. Rezolvarea corectă a cerinţei 1 punct 
- Creare relații 1-n între cele trei tabele, conform cerinței  1p 

5.3. Rezolvarea corectă a cerinţei 2 puncte 
- Existenţă interogare Perioada Eco cu câmpurile Nume echipa, Data_inceput, 
Data_sfarsit 

1p 

- Existenţă formulă calcul în câmpul nou calculat Numar_zile, conform cerinței 1p 

5.4. Rezolvarea corectă a cerinţei 3 puncte 
- Existenţă interogare Target indeplinit cu câmpurile Cantitate şi Target 1p 

- Existenţă formulă calcul în câmpul nou calculat Target_realizat, conform cerinței 2p 
5.5. Rezolvarea corectă a cerinţei 9 puncte 

- Existenţă formular Eco cu câmpurile Nume echipa, Zona eco, Tip deseu  1p 
- Existenţă macrocomandă cu numele conform cerinței și asociere la buton Deschide 
tabel echipe  

1p 

- Existenţă macrocomandă cu numele conform cerinței și asociere la buton Deschide 
tabel target 

1p 

- Existenţă buton imprimare tabel echipe 1p 
- Existență buton închiderea aplicaţiei 1p 

- Existenţă imagine fundal conform cerinţei 1p 
Elemente de design și cromatică 
Funcţionalitate  

1p 
2p 

6. 6.1. Rezolvarea corectă a cerinţei 9 puncte 

- Existenţă secțiune titlu în Zona_1 cu text și culoare de fundal, conform cerinței 
- Existenţă bară de navigare în Zona_2 cu meniu orizontal, conform cerinței; 
- Existență legături la cele patru pagini, conform cerinței  
- Modificare culoare de fundal a opțiunii selectate a meniului la trecerea cursorului, 
conform cerinței 
- Existenţă secțiune conținut în Zona_3, conform cerinței 
- Existenţă rubrică Noutăți în Zona_5 
- Existență rubrică Link-uri utile în Zona_6, conform cerinței 
- Existenţă câmp cu text și pictogramă în Zona_7, conform cerinței 
- Existenţă secțiune de subsol în Zona_4 cu text și culoare fundal, conform cerinței 

1p 
1p 
1p 
1p 
 

1p 
1p 
1p 
1p 
1p 

6.2. Rezolvarea corectă a cerinţei 15 puncte 
- Existență conținut pentru pagina Acasa.html, conform cerinței  
- Existenţă pagina Pagina2.html cu conţinut conform cerinţei 
- Existenţă pagina Pagina3.html cu conţinut conform cerinţei 
- Existenţă pagina Fotografii.html cu conţinut conform cerinţei 

1p 
2p 
2p 
2p 

Elemente de design și cromatică 
Creativitate și simț artistic 
Mesaj 
Funcționalitate 

2p 
2p 
2p 
2p 

Total: 100 puncte 
 


