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Barem  100 de puncte 
 
Tema: CENTENARUL MARII UNIRI 

Notă:   

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

Elementele de creativitate și simțul artistic al autorului, design și  cromatică, funcționalitate, mesaj se vor 

puncta doar în situația în care s-au realizat fișierele.  

 

Nr. crt. Rezolvare Punctaj 

1 Cerința 1  

1.1 Captură de ecran cu lista variabilelor de mediu/ fereastra cu variabilele  5 

1.2 Crearea variabilei de mediu OTI și  folosirea comenzii DIR pentru afișarea conținutului 

folderului precizat. 

5 

2 Cerința 2  

2.1. Realizarea setărilor pentru pagină – dimensiune A3, tip portret (2 x 0,25p) 0,5 

2.2. Existența a minimum șase dintre elementele precizate în cerință (6 x 0,2p) 1,2 

2.3. Inserarea datei de apariție a ziarului cu actualizare automat  0,2p 0,2 

2.4. Existența a patru casete text cu forme și stiluri diferite, de dimensiuni 5cm x 6cm             

(4 x 0,5) 
2 

Distribuire automată pe orizontală și aliniere la pagină a casetelor text 0,2 

Text suport pentru casetele text, aliniat la centru, pe verticală și pe orizontală 0,2 

Legare casete text 0,5 

2.5. Salvarea în format pdf a ziarului (Ziar.pdf) 0,2 

Pentru cerinta 2: 

- Creativitate și simț artistic 3p 

- Elemente de design 1p 

- Cromatică 2p 

6 

3 Cerința 3  

 Documentul Timbre_Imbinare.docx 

Creare etichete: 

- distribuite pe 3 rânduri, 4 coloane:1p 

- câmpul nume: 1p 

- câmpul imagine: 1p 

3 

 Document Timbre.docx (se acordă punctajul chiar dacă fișierul nu s-a realizat cu 

instrumentul Îmbinare corespondență):  

- existența fișierului cu imaginile pentru cei patru eroi 0,5p 

- formatare imagini 1p 

- inserare bordură timbre 0,5p 

2 

4 Cerința 4  

4.1 Realizarea prezentării conform modelului indicat în cerință 1 

Inserarea elementelor cerute:  

- inserarea celor 3 linii 0,25p 

- inserarea textului 1p 

- inserarea formelor 0,25p 

1,5 

Adăugarea animațiilor pentru cele 3 linii: (3 x 0,25p)  

Apariția liniilor în ordinea prezentată în fișierul indicat: (3 x 0,25p) 
1,5 

Adăugarea animațiilor pentru text: 0,75p 

Apariția textului în ordinea prezentată în fișierul indicat: 0,75p 
1,5 

Adăugarea animațiilor pentru forme: 0,75p 

Apariția obiectelor în ordinea prezentată în fișierul indicat: 0,75p 
1,5 
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4.2 4.2. Inserare tabel şi introducere înregistrări 1 

- inserare 5 (cinci) controale de tip Casetă text  0,5p   

- inserare 5 (cinci) controale de tip Buton de comandă  0,5p 

- redenumire butoane de comandă 0,5p. 

1,5 

Afişare la click pe fiecare buton de comandă a textului Raspuns Corect! respectiv  

Raspuns gresit! (5 x 0,5p). 

2,5 

Inserare formă cu umplere şi text 0,5 

- inserare buton de comandă 0,5p  

- asociere acţiune golire conţinut 2p.   

2,5 

 Pentru fișierul Evenimente.pptm 

- Elemente de design: 2p 

- Funcționalitate 2p 

4 

5 Cerința 5  

 Salvare registru în fişierul cu numele 1918.xlsm. 0,25 

5.1 

 

a. Inserare o listă derulantă în celula B1 cu lunile anului  1 

b.  

- inserare listă derulantă în celula B2 cu zilele lunii alese în celula B1: 1p 

- corespondență cu celula B1: 1p 

2 

c. Inserare formulă de referențiere pentru afișarea evenimetului 2 

d.  

- Corespondență între luna selectată în celula B1 cu cea din celula C5: 1p 

- Crearea unui calendar pentru o lună: 1p 

- Realizarea corespendenței astfel încât să fie afișate zilele corespunzătoare lunii 

alese: 2p 

- Aplicarea formatării cerute pentru ziua aleasă: 1p 

5 

5.2 - Inserare 2 etichete (2 x 0,25p)  

- Inserare 2 controale de tip TextBox (2 x 0,25p)  

- Inserare Buton de comandă 0,25p 

1,25 

- Afişare la clic pe butonul de comandă a textului în coloana Data 1p 

- Afişare la clic pe butonul de comandă a textului în coloana Evenimentul 1p. 

2 

- Inserare buton de comandă 0,5p 

- Asociere acţiune deschidere formular 1p   

1,5 

6 Cerința 6  

6.1 Formularul Batalii:  

Inserare listă derulantă  3 

Adăugare elemente cerute pe formular (se va acorda 1p dacă formularul nu este 

completat cu toate datele cerute dar are minim trei elemente de conținut). 

4 

Realizare legătură lista derulantă cu elementele aflate pe formular  2p 

6.2 Creare raport 0,5 

Adăugare elemente cerute în raport (se va acorda 0,5p dacă raportul nu este completat 

cu toate datele cerute dar are minim trei elemente de conținut). 

1,5 

Citire comandant de la tastatură 2 

Inserare imagine cerută 0,5 

6.3 Creare formular cu meniu 0,5 

Adăugare formularul și raportul cerut 2x0,5p 1 

7 Cerința 7  

7.1. Crearea site-ului web cu titlul “România, acum 100 de ani”  

 a.  
- bara fixă 0,5p  

2,5 
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- pictograme (4 x  0,25p) 

- legături pe pictograme (4 x  0,25p) 

b.  
- titlul site-ului 0,25p, poziționat la centru 0,25p 

- bară de navigare 0,25p 

- meniu orizontal cu legături către paginile site-ului (4 x 0.25p) 

- câmp text 0,25p, text implicit 0,25p și pictogramă  de tip căutare 0,25p 

2,5 

c. secțiunea de conținut 0,25 

d.  
- secțiune în subsolul paginii web 0,25p 

- cu textul © OTI 2018 0,25p 

-  poziționat la centru 0,25p 

0,75 

7.2. Formatarea paginilor web  

 a. alinierea paragrafelor din site stânga-dreapta  0,25 

b. textul nesubliniat pentru legăturile active din pagina web  0,25 

c. modificarea culorii de fundal a meniului 1 

d. meniul curent are altă culoarea de fundal față de celelalte 1,5 

7.3. Realizarea paginilor site-ului  

 a. pagina Acasă.html:  

- patru articole cu titlu și text aferent (4 x 0,25p) 

- legătură sub fiecare articol  pe textul (4 x0,25p) 

- organizare conținut pe trei coloane 0,5p 

2,5p 

b. pagina Declarațiune de făurire.html:  

- textul cu formatările aferente (titlu, paragrafe, liste numerotate și legături) 

4 x 0,25p 

1 

 

 

c. pagina Rezoluțiunea.html:  

- text indicat, cu formatările aferente (titlu, paragrafe, liste numerotate și liste cu 

marcatori) (4 x 0,25p) 

- inserare imagine cerută 0,25p  

- descriere imagine 0,2p 

1,50 

d. meniul Film documentar.html :  

- titlul 0,25p 

- inserare film 0,5p 

- formatare control 0,25p 

1 

Elemente de design și simț artistic, cromatică, funcționalitate și mesaj.  

 Simț artistic 2 

Elemenete de design și Cromatică 4 

Funcționalitate 3 

Mesaj 1 

 
 


