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Barem - Proba de proiect 100 de puncte 
 

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

Nr. 

crt. 
Rezolvare Punctaj 

1.  

a) 

Realizare sigla (0,5p) 

Inserare temă proiect (1p) 

Umplere caractere conform cerinței (1p) 

Salvare cu nume și extensie corectă (0,5p) 

Creativitate și simț artistic (1p) 

Elemente de design și cromatică (1p) 

5p. 

b) 
Realizare corectă (0,5p) 

Creare folder fără nume în OJTI_2018_11_XXX (0,5p) 
1p. 

c) 
Realizare corectă (0,5p) 

Salvare cu numele și extensia corectă (0,5p) 
1p. 

d) 
Realizare corectă (0,5p) 

Salvarea cu numele și extensia corectă (0,5p) 
1p. 

e) 
Realizare fișier conform cerinței (1p) 

Creare și salvare captură (1p) 
2p. 

2.  

a) 

Creare copertă de tip grilă (1p) 

Creare controale conform cerinței (titlu și subtitlu) (1p) 

Blocare controale (1p) 

3p. 

b) 

Formatare cuvânt Cuprins conform cerinței (1p) 

Creare stil Intrare cuprins conform cerinței (2p) 

Aplicare stil Intrare cuprins titlurilor din cuprinsul automat și titlurilor din 

document (1p) 

4p. 

c) 

Inserare automată nume capitol în antet (1p) 

Inserare automată număr pagină în subsol cu structura cerută (1p) 

Poziționare număr pagină conform cerinței (1p) 

Afișare numerelor de pagină conform cerinței (1p) 

4p. 

d) 

Realizare elemente cronologie: axă cronologie, imagini, date (1p) 

Creare cronologie dinamică (2p) 

Design și cromatică (2p) 

Mesaj (1p) 

6p. 

 

3.  

a) 

Poziționare siglă conform cerinței (0,5p) 

Alegere aspect corespunzător pentru primul diapozitiv (0,5p) 

Formatare conform cerinței pentru titlu și subtitlu (0,5p) 

Denumire și formatare fișier conform cerinței (0,5p) 

2p. 

b) 

Plasare elemente decupate din imaginea 1918.jpg, pe al doilea diapozitiv (2p 

pentru existența celor 3 elemente și numai 1p pentru existența unuia sau a 

două elemente) 

Animare elemente în al doilea diapozitiv (2p pentru animarea celor 3 

elemente și numai 1p pentru animarea unuia sau a două elemente) 

Animare elemente la click pe titlu (1p) 

Îmbinarea celor 3 elemente este perfectă (1p) 

Elementele sunt decupate urmărind fidel linia de demarcare (1p) 

7p.  

c) 

Creare elementele grafice (2p pentru realizarea celor 3 elemente grafice și 

numai 1p pentru crearea unuia sau a două elemente) 

Formatare și animare text - se acordă 0,5p pentru fiecare cerință (3p) 

Animare cifre (2p pentru animarea celor 3 cifre și numai 1p pentru animarea 

uneia sau a două cifre) 

9p. 
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Deplasare simultană a cifrelor pe parcursul animației (1p) 

Elementele grafice sunt realizate cu respectarea modelului dat (1p) 

4.  

a) 
Realizare butoane (3p) 

Funcționalitate butoane (1p) 

4p. 

 

b) 
Inserare formulă corectă în celula B2 (2p) 

Inserare formulă corectă în celula C2 (2p) 
4p. 

c) 

Generare aleatorie corectă în celula A1 (2p) 

Determinare corectă a numărului n (2p) 

Afișare tricolor conform cerinței (3p) 

Funcționalitate (1p) 

8p. 

5.  

a) 

Stabilire lățime formular 8” (0,5p) 

Stabilire înățime formular 3” (0,5p) 

Respectare structură formular (0,5p) 

Funcționare butoane de navigare (0,5p) 

Funcționare buton New (0,5p) 

Verificare an (1918) la apăsarea butonului Modifică (1p) 

Verificare succesiune date la apăsarea butonului Modifică (1p) 

Anulare modificare în cazul nerespectării cerințelor (1p) 

Păstrare modificări în cazul respectării condițiilor (0,5p) 

6p. 

 

b) 

Respectare structură formular (1p) 

Funcționare a cel puțin unui buton (legătură cu raportul de afișare) (1p) 

Funcționare tuturor butoanelor (legătură cu raportul de afișare) (2p) 

Afișare lună corespunzătoare butonului apăsat în raportul de afișare (1p) 

Particularizare antet (stemă, formă particularizată, text) (1p) 

Afișare evenimente ce au avut loc total sau parțial în luna respectivă (1p) 

Creativitate și simț artistic (1p) 

Elemente de design și cromatică (1p) 

9p. 

  

6.  

a) 

Inserare siglă (0,5p) 

Adăugare titlul și subtitlu (0,5p) 

Creare trei butoane (1p) 

Realizare efect alungire (1p) 

Creare subsol ce conține numele paginilor (0,5p) 

Creare legături către pagini (1p) 

Funcționalitate butoane (1p) 

Creativitate și simț artistic (0,5p) 

Elemente de design și cromatică (0,5p) 

6p. 

b) 

Inserare imagine (0,5p) 

Declarare hartă de imagini (0,5p) 

Definire arii imagine (1p) 

Afișare text corespunzător în cel puțin o zonă a hărții (0,5p)  

Afișare imagine corespunzătoare în cel puțin o zonă a hărții (0,5p)  

Funcționalitatea integrală a hărții de imagini (1p) 

Elemente de design și cromatică (0,5p) 

Mesaj (0,5p) 

5p. 

 

c) 

Structurare text pe trei coloane (0,5p) 

Delimitare prin linii (0,5p) 

Inserare imagini (0,5p) 

Orientare imagini (1p)  

Inserare text (0,5p) 

Elemente de design și cromatică (1p) 

4p.  
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d) 

Inserare etichete și casete text pentru Nume, Prenume, Email (1p) 

Validare adresă email (0,5p) 

Inserare listă (0,5p) 

Inserare câmp de tip textarea Mesaj (0,5p) 

Inserare buton Trimite (0,5p) 

Inserare buton Șterge conținut (0,5p) 

Marcare câmpuri obligatorii (0,5p) 

Funcționalitate butoane (1p) 

Creativitate și simț artistic (0,5p) 

Elemente de design și cromatică (0,5p) 

6p. 

  

e) 

Inserare film (0,5p) 

Afișare butoane de control (0,5p) 

Utilizare Text marquee (1p) 

Funcționalitate (0,5p) 

Creativitate și simț artistic (0,5p)  

3p. 

 

 


