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Barem - Proba proiect 100 puncte 

 
Notă: Nu se vor acorda punctaje intermediare în afara celor precizate în barem. 
Nr. 

crt. Rezolvare Punctaj 

1.  a. Creare siglă conform cerinţei (1 punct) 1 

 b.1. Adăugarea de imagini (1punct) şi informaţii (1punct).Setarea documnetului pe 3 

coloane (1punct) 
3 

 b.2. Inserarea imaginilor cu stemă pentru fiecare județ în poziția corespunzătoare (0,5 

puncte), inserarea altor imagini sugestive zonelor geografice (0,5puncte). Utilizarea 

reprezentărilor grafice de tip  Smart Art (0,5 puncte), salvarea pliantului (0,5 puncte) 

2 

 b.3. Aplicarea formelor menționate: Oval în relief- negru, Rotit- Alb și a formei de tip  

Stea cu 10 colțuri la minim trei imagini diferite 
2 

2.  a. Modificare listă numerotată conform cerinței 1 

 b. Inserare Referinţe încrucişate de tip Marcaj în document (câte 1 punct pentru fiecare 

referință conform cerinței)   
2 

 c. Inserare notă de subsol conform cerinței (0,5 puncte) și marcajul notei cu simbol (0,5 

puncte) 
1 

 d. Inserare imagini în tabel conform cerinței (1 punct), inserare tabel de figuri (0,5 

puncte) și ștergere borduri tabel (0,5 puncte)  
2 

3.  a. Creare listă de adrese (0,5 puncte). Salvare fișier (0,5 puncte). 1 

 b. Creare corespondență îmbinată conform cerinței (2 puncte). Se va acorda doar 1 punct 

dacă s-a realizat îmbinarea corespondenței, dar nu respectă cerințele (etichete și sortare) 
2 

 c. Inserare formule pentru calcularea diferențelor conform cerinței (2 puncte)  2 

 d. Creare fișier conform cerinței (1 punct) 1 

4.  a. Inserare formule în domeniile precizate conform cerinței (2 puncte). Se va acorda 

doar 1 punct dacă au fost inserate funcțiile fără a utiliza nume de domeniu, ci adrese de 

celule 

2 

 b. Creare două liste verticale conform cerinței (câte 1 punct pentru fiecare listă verticală)  2 

 c. Inserare funcții în celulele K6 și K7 conform cerinței (câte 1 punct pentru fiecare 

funcție) 
2 

 d. Inserare funcție în celulela J8 conform cerinței 2 

5.  a. Transpunere domeniu conform cerinței  1 

 b. Aplicare formatare condiționată conform cerinței (câte 0,75 puncte pentru fiecare 

condiție menționată pentru afișarea celor 4 categorii de stele) 
3 

 c. Realizare calcul cu aplicația Calculator și 

transformare conform cerinței (2 puncte) și 

realizare captură ecran cu salvare în fișier 

conform cerinței (1 punct)  

3 

6.  a. Aplicare fundal conform cerinţei 1 

 b. Realizare animaţie particularizată conform cerinţei (1 punct), staţionare maşină (0,5 

puncte), deschidere imagine conform cerinței (1 punct), parcurgerea traselui prin 

parcurile menționate (0,5 puncte), contor (0,5 puncte) și actualizare contor la fiecare 

trecere (0,5 puncte) 

4 

 c. Inserare diagramă pe baza datelor din fişier conform cerinţei (0,5 puncte), tip 

diagramă conform cerinţei (0,5 puncte), fundal diagramă conform cerinţei (0,5 puncte), 

notă conform cerinţei (0,5 puncte)  

2 

 d. Creare coordonator diapozitive conform cerinţei 1 
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7.  a. Adăugare câmp coform cerinţei (0,5 puncte) şi creare legături funcţionale (0,5 puncte) 1 

 b. Creare casetă listă (0,5 puncte) şi listă de valori conform cerinţei (0,5 puncte)  1 

 c. Creare relaţie conform cerinţei 1 

 d. Creare interogare selectând câmpurile specificate (0,5 puncte), creare câmp calculat 

(0,5 puncte), afişare câmpuri la rularea interogării (0,5 puncte) şi ordonare după câmp 

specificat (0,5 puncte)  

2 

 e. Creare interogare selectând câmpurile specificate (0,5 puncte), citirea datelor de la 

tastatură prin intermediul unui formular (0,5 puncte), afişare câmpuri la executare (lista 

parcurilor) şi modificarea datelor în câmpurile date sosire, data plecare (0,5 puncte), 

inserare sigla, fundal, data și ora în antetul formularului şi în fundal (0,5 puncte) 

2 

8.  a. Import bază de date conform cerinţei 2 

 b. Creare formular cu câmpuri conform cerinţei (1 punct), inserare fundal conform 

cerinţei (1 punct) şi inserare câmp Casetă combo conform cerinţei (1 punct) 
3 

 c. Creare raport cu câmpuri conform cerinţei (0,6 puncte), grupare date conform cerinţei 

(0,6 puncte), sortare înregistrări conform cerinţei (0,6 puncte), însumare valori după 

câmpuri conform cerinţei (0,6 puncte) şi inserare fundal conform cerinţei (0,6 puncte)  

3 

9.  Inserare titlu proiect în zona 1 conform cerinţei (0,5 puncte), inserare siglă proiect în 

zona 2 (0,5 puncte), creare meniu în zona 2 (1 punct), creare link-uri pe butoane în zona 

2 (2 puncte) şi adăgare fundal (1 punct) 

5 

10.  Inserare imagini în tabel (1 punct), creare link-uri (1 punct). Creare formular: două 

câmpuri de text (2X0,25 puncte)- Nume şi Prenume, un element drop-down list (0,5 

puncte), două butoane radio – Da şi Nu (2X0,25 puncte), data curentă (0,25 puncte) şi 

un buton de tip Submit (0,5 puncte) cu numele Trimite comanda (0,25 puncte). La 

acţionarea butonului Trimite comanda formularul va fi expediat prin metoda „post” la 

adresa rezervari2017@mail.com(0,5 puncte) 

5 

11.  Creare pagină html Parcuri Nationale corespunzătoare parcurilor naţionale alese cu 

informaţii şi legături funcţionale (text 1 punct, legături funcționale 1 punct)  
2 

12.  Creare pagină html Chestionar folosind casete de validare pentru marcarea 

răspunsurilor corecte (1 punct), răspuns corect la o întrebare (0,1 puncte), adică pentru 

10 răspunsuri corecte primește 1 punct. Creare captură cu răspunsuri corecte la întrebări 

(0,5 puncte) Răsunsurile așteptate sunt în tabelul de mai jos: 

 

 

 

Poziționare film în partea dreaptă a hărții, la bază. (0,50 puncte) 

Filmul apare la trecerea mouse-ului peste zona potrivită (0,50 puncte), rulează automat 

(0,50 puncte), fără oprire (0,25 puncte) și nu are vizibilă bara de controale (0,25 puncte). 

Apariția, în partea stângă a unui colaj de imagini reprezentative pentru parcul 

Retezat(0,5 puncte) 

Apariția afișului la clic pe cercul asociat parcului Cozia (0,5 puncte) 

Apariția numelui parcului lângă cursor. (title) (0,5 puncte) 

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 

c a d a c a c c a, b a, b 

6 

13.  Pagina html Resursele mele va conține un tabel (1 punct), adăugare denumire cu 

fișierele realizate în proiect(1 punct), link-uri funcționale pe numele fișierului(2 puncte). 
4 

 Total  80 

 


