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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 cerinţelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în 
considerare rândurile excedentare. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                             (30 de puncte) 
A. 2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. c 
2. b 
3. c 
4. a 
 
B. 4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect 

 

3 2 5 7 6 8 1 4 

 
C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerinţe 
1. Precizarea orașului ȋn care se află librăria moștenită de tatăl lui Daniel: Barcelona                                    

3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunţ  
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit  
 

2. Menționarea a două caracteristici ale volumului ales de Daniel de pe rafturile bibliotecii: de 
exemplu, volumul este legat în piele, titlul scris cu litere aurite, poveste complexă etc. 

3 puncte (1,5 p.+1,5 p.) pentru răspunsul corect, sub formă de enunţ 
2 puncte (1 p. +1 p.) pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit 
 

3. Explicarea motivului pentru care băiatul este uimit de spațiul în care pătrunde: de  exemplu, 
spațiul are forma unui labirint etc. 
    3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunţ 

2 puncte pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit 
 

4. Prezentarea semnificaţiei secvenţei, de exemplu: o carte trăiește nu doar prin spiritul autorului, 
ci și prin cititor etc. 

3 puncte pentru prezentare clară, nuanţată 
1 punct pentru prezentare ezitantă 
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit 

 

D. 12 puncte 
1 punct pentru numerotarea rândurilor 
6 puncte pentru conţinutul textului: text clar, logic – 6 p.; claritate parţială – 3 p.; 
încercare de prezentare – 1 p. 
2 puncte pentru respectarea particularităţilor textului argumentativ 
1 punct pentru coerenţa şi corectitudinea exprimării: în totalitate: 2 p.; parțial: 1 p. 
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie 

Notă 
Punctajul pentru numerotarea rândurilor, pentru coerența și corectitudinea exprimării și pentru 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație se va acorda doar dacă textul dezvoltă 
subiectul propus. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                  (20 de puncte) 
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 
1. Menționarea localității în care se găsește sediul Asociației Moara de hârtie: Comana 

2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunţ 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 

 

2. Precizarea numelui editorului cărții din care a fost selectat textul care apare pe Cărțișorul de Autor al 
ediției 2023: Sorana Georgescu-Gorjan 

2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunţ 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 

 

3. Explicarea motivului alegerii datei pentru lansarea ediției din 2023 a produsului Cărțișor de Autor: 
de exemplu, este data nașterii lui Constantin Brâncuși 

2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunţ 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 

 

4. Prezentarea scopului proiectelor dezvoltate în Ansamblul Moara de hârtie – Satul meșteșugurilor: 
de exemplu, sustenabilitate și implicare socială pe termen lung etc. 

2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunţ 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 

 
B. 12 puncte 

1 punct pentru numerotarea rândurilor 
2 puncte pentru adaptarea la contextul de comunicare 
6 puncte pentru motivarea propunerii: clară, nuanţată: 6 p.; ezitantă, schematică: 3 p.; încercare de 
motivare: 1 p. 
1 punct pentru coerenţa şi corectitudinea exprimării 
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie  

Notă 
Punctajul pentru numerotarea rândurilor, pentru coerența și corectitudinea exprimării și pentru 
respectarea normelor de ortografie și de punctuație se va acorda doar dacă textul dezvoltă 
subiectul propus. 
 
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (10 puncte) 
1. Menționarea unei modalități de recunoaștere a parcurgerii programului propus tinerilor: de 
exemplu, un certificat cu recunoaștere internațională 

2 puncte pentru răspunsul corect, inclus în enunţ 
1 punct pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 

 

2. Prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri dintre nivelul de bronz și nivelul de argint, ale 
programului Award, de exemplu: ambele presupun aceleași activități, dar durata programului este diferită 

2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul corect, inclus în enunţ 
1 punct (0,5 p + 0,5 p.) pentru răspunsul corect, neinclus în enunţ 
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului 
 

3. Explicarea relației dintre imagine și elementele verbale din partea de sus a anunțului: de 
exemplu, anunțul oferă o prezentare verbală a programului Award, respectiv a domeniilor pe care 
le acoperă acesta. Nonverbal, sunt reprezentați niște tineri care sunt destinatarii programului de 
dezvoltare, respectiv fiecare nivel este evidențiat printr-o medalie etc.  

1 punct pentru numerotarea rândurilor  
4 puncte pentru prezentare detaliată, clară, nuanțată; 2 puncte pentru prezentare lacunară, 
neconvingătoare; 1 punct pentru încercare de prezentare 

 1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație 


