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BAREM - CENTENARUL MARII UNIRI                                                                                     100 de puncte 

 

Item. Rezolvare cerințe Punctaj 

1.  

1.1. Realizarea siglei  
Existența fișierului sigla.jpg – 1p 
Inserarea a minimum două imagini și îmbinarea lor – 2x1p  
Adăugarea a minimum două texte conform cerinței – 2x1p 
Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică – 2p 

7 

1.2. Realizarea buletinului informativ 
Existența fișierului buletin.docx – 0,50p 
Existența fișierului buletin.html – 0,50p 
Inserarea a minimum două imagini pentru fiecare etapă  – 6x0,25p=1,50p 
Inserarea unei ilustrații SmartArt pentru fiecare etapă – 3x0,25p=0,75p 
Inserarea unei forme automate pentru fiecare etapă – 3x0,25p=0,75p 
Inserarea unui simbol pentru fiecare etapă – 3x0,25p=0,75p 
Pentru personalizare copertă: - 1p 
Realizarea cuprinsului automat pe patru nivele și inserarea lui conform cerinței – 1p 
Realizarea bibliografiei și inserarea ei conform cerinței – 1p  
Inscipționarea imaginii pe fundal (Watermark) conform cerinței – 0,50p 
Alegerea temei Office - 0,25p 
Realizarea schemei steag - 0,50p  
Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică – 2p 

11 

1.3. Realizarea infograficului 
Existența fișierului infografic.docx – 0,50p 
Inserarea imaginilor în fișier pentru fiecare etapă conform cerinței (formă ovală și efect de strălucire 
variat) – 0,50p 
Inserarea textului în fișier pentru fiecare etapă – 0,50p 
Inserarea textului din fișier pe pagină nouă  – 0,50p 
Conversia textului în tabel – 0,50p 
Adăugarea unei coloane – 0,50p 
Inserarea formulei de calcul – 1p 
Realizarea graficului pe baza datelor din tabel conform ceinței – 1p 
Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică – 2p 
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2.  

2.1. Realizarea albumului foto 
Existența fișierului mareaunire.pptx – 0,50p 
Existența siglei pe fiecare diapozitiv, a titlului, a unei forme automate de tip stea conform cerinței prin 
folosirea opțiunii Coordonator de diapozitive – 4x0,25p=1p 
Inserarea a două imagini pe diapozitiv – 0,50p 
Setarea formă cadru pentru imagini – 0,50p 
Setare nuanță de alb- negru pentru imagini -0,5p 
Inserarea textului în antet – 0,50p 
Existența capturilor corecte – 2x1p=2p 
Existența fișierului unirea.wmv - 0,50p 
Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică – 3p 
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2.2. Realizarea animației 
Existența fișierului centenar.pptx – 0,50p 
Existența a două personaje principale - 2x0,50p=1p 
Existența decorului cu scenă, plante, soare, nori și animale – 5x0,50p=2,50p 
Setări efecte conform cerinței– 7x0,50p=3,50p 
Creare căi de deplasare personaje – 2x0,75p=1,50p 

12 
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Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică – 3p 

 

2.3. Realizarea filmului 
Existența fișierului Romania100.wmv – 0,50p 
Inserarea a 10 imagini – 10x0,10p=1p 
Inserare siglă conform cerinței – 0,25p 
Existența titlului conform cerinței 0,25p și respectarea duratei expunerii textului – 0,25p 
Stabilirea limitei duratei filmului - 0,25p 
Introducere mesaj - 0,25p 
Adăugarea efectelor de tranziție - 0,50p 
Adăugarea efectelor de animație - 0,50p 
Inserare motto conform cerinței - 0,25p 
Inserarea coloanei sonore sound.mp3 - 0,25p 
Sonorul pe toată durata filmului - 0,50p 
Realizare generic – 0,25p 
Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică, și mesajul transmis – 3p 
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3.  

3.Realizarea elementelor de statistică personalizate  
Sortarea datelor după coloana D-0,50p 
Umplerea celulelor corespunzătoare culorilor din steagul țării arondate în cadrul proiectului.  
6 steaguri x 0,25p=1,50p 
Determinarea numărului de organizatori-0,75p 
Determinarea numărului de participanți-0,75p 
Inserarea comentariului celulei ce conține textul Număr organizatori - 0,50p  
Existența imaginii sigla proiectului în comentariu - 0,50p  
Inserarea comentariului celulei ce conține textul Număr participanți - 0,50 p 
Existența imaginii 100_ROMANIA.jpg în comentariu - 0,50p 
Introducerea formulei în celula H3 care să calculeze cerința solicitată-0,50p 
Aplicarea formulei grupului de celule H4:H19-0,50p. 
Inserarea formulei în celula I3 -0,50p 
Aplicarea formulei grupului de celule I4:I19 -0,50p 
Inserarea diagramei conform cerinței-1p 
Colorarea în grafic a punctului înalt cu roșu și a punctului scăzut cu verde. 2x 0,25=0,50p 
Reprezentarea datelor pe axa orizontală de la dreapta la stânga-0,50p 
Realizarea -valorii minime pentru axa verticală de195-0,50p 
Colorarea fundalului celulei -0,50p 
Copierea datelor pentru fiecare rând conform cerinței - 0,50x2=1p 
Definirea numelui de domeniu pentru grupul de celule A2:I19 - 0,50p 

Utilizarea funcției Lookup în foaia de calcul înscriere – 4x1p =4p 
Completarea domeniului C3:C5 cu anul extras din datele aferente evenimentelor-3 x 0,25 p=0,75 p 
Completarea celulei C6 prin utilizarea formulei corecte- 0,25p 
Completarea domeniului D3:D5 prin utilizarea formulei corecte - 3 x 0,25p=0,75p. 
Completarea celula C7 conform cerinței - 0,25p 
Scrierea formulei corecte în celula A1 - 1p 
Completarea domeniului A2:A100 conform cerinței - 1p 
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4.  

Realizarea site-ului web 
Existența paginii Index.html - 0,50p  
Inserarea siglei și titlului conform cerinței  – 2x0,50p=1p 
Crearea corectă a celor trei zone  -3x0,50p=1,50p 
Existența paginii Meniu.html – 0,50p 
Crearea listei de link-uri funcționale conform cerinței– 6x0,50p=3p 
Colorare link-uri conform cerinței – 0,50p 
Existența Buletin informativ.html și Marea Unire.html  - 2x0,50p=1p 
Deschiderea paginilor în Zona 3 – 0,50p 
Adăugarea textului în pagina Marea Unire.html conform cerințelor – 0,50p 
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Existența imaginii în pagina Marea Unire.html cu link 
funcțional – 2x0,50p=1p 
Formatarea textului din pagina Marea Unire.html -0,50p 
Utilizarea diacriticelor – 0,50p 
Existența paginii Participare.html -0,50p 
Inserarea tabelui în pagină conform cerinței – 0,50p 
Creare link către un film – 0,50p 
Realizarea unui formular conform structurii din imagine– 5x0,50p=2,50p (0,50p pentru fiecare tip) 
Existența fișierului Feedback.html ce conține formularul – 0,50p 
Adăugarea personajelor cu rol principal Mihai și Maria – 2x0,50p=1p 
Adăugarea animațiilor personajelor principale – 0,5p 
Adăugarea unui buton – 2x0,50p=1p 
Pornirea defilării la acționarea butonului Start – 0,25 p 
Oprirea defilării la acționarea butonului Stop – 0,25 p 
Existența fundalului pentru pagina Meniu.html conform cerinței – 3x0,50p=1,50p 
Punctajul acordat pentru acest item include notarea creativităţii şi simţului artistic, precum şi a 
elementelor de design şi cromatică, mesaj și funcționalitate – 6p 

TOTAL 100 

 
EXISTENȚA ELEMENTELOR OBLIGATORII (Total 20p) 

Creativitate şi simţ artistic al 
autorului 

Elemente de design şi cromatică Funcţionalitate Mesaj 

4p 8p 4p 4p 

Impactul emoţional al informaţiei 
transmise – se va puncta 
modalitatea prin care lucrarea 
reuşeşte, fără a folosi informaţii 
suplimentare, să capteze atenţia 
privitorului.                          (4p) 

Exprimă echilibrul vizual şi simetria.                                                      (2p) 
Combină adecvat culorile.                                                                     (2p) 
Grafica pune în valoare conţinutul. Elementele vizuale contribuie la 
atenţionarea utilizatorului, navigarea în site, regăsirea informaţiilor şi nu 
sunt doar un scop în sine.                                                                     (2p) 
Informaţia este prezentată clar, corect şi fără greşeli gramaticale.       (2p) 

Toate paginile şi legăturile 
funcţionează corect.        (4p) 

Adaugă unele elemente care 
să valorifice conţinutul 
proiectului.                      (4p) 

 


