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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 Total 

(sub.+

creat.) 

1.   Utilizare forme desenare  

Prelucrare imagine toleranta 

Utilizare text 

Încadrare în tema proiectului 

1 

1 

0,5 

0,5 

3p 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 

mesaj vizual 

2 

1 

1 

4p 

2.   

 

Creare structură cu cele 4 zone pentru pagini - format general, se 

punctează o singură dată 
4 x 0,5p/zona 

 

8p 

Z1: fundal, sigla, text 3 x 0,5 (se acordă doar 

0,25 din 0,5 dacă 

formatarea textului este 

fără diacritice) 

Z2:  fundal+text 0,5 (se acordă 0,25 dacă 

textul este fără diacritice) 

Mișcare alternantă 1 

Z3  

 

               

creare 4 link-uri inițiale - indiferent cum sunt create (ca lista 

sau cu css)   
1 (4 x 0,25) 

creare submeniu corespunzător opțiunii ADĂUGARE 

(indiferent dacă e creat ca sublistă sau cu css) 
0,75  

Funcționalitate pentru cele 5 link-uri 5 x 0,25 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 
1 

1 

2p 

3.   Formatare titlu 0,5 (se acordă 0,25 pentru 

formatarea fără diacritice) 
4p 

Inserare text din sursa precizată 0,25 

Formatare text+diacritice 0,5+0,5 

Funcționalitate link 0,5 

Inserare animație pe 12 steluțe.  

De ex: 

<marqueestyle "position:absolute;left:209;top:10;height:395" 

scrollamount="6" 

direction="down"><imgsrc=stea.pngborder=0></marquee> -  aplicat 

cu valori diferite de 12 ori 

<spanstyle="position:absolute;top:600px"></span> 

(se punctează orice altă modalitate care produce efectul) 

1,75/1 - daca efectul 

nu este complet 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 
1 

1 

2p 

4.   Formatare titlu 

Creare structură 
0,25 

3 x 0,25/zona 

1p 
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Invitație: formatare pagina (dimensiune, chenar, grosime) 

               Modificare siglă, motto, titlu 

               Creare stil cu cele 6 caracteristici 

Formatare fundal 

0,5 

3 x 0,25 

6 x 0,25 

0,5 

4p 

Setări 

Salvare corecta 
2 x 0,25 

0,25 

elemente de design și cromatică 1 1p 

Formular: inserare sigla, titlu 

                 Etichete 

                 Inserare câmpuri: Nume și prenume  și Email 

                 Inserare câmp Tara de proveniența 

                 Inserare  câmp Data nașterii 

                 Inserare Check Box 

                 Inserare Butoane Radio 

                 Inserare Buton Comanda 

0,25 

0,25 

2 x 0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 

0,25 

3p 

elemente de design și cromatică 1 1p 

Ecusoane: creare machetă 

                  Inserare câmpuri 

                 Scriere ecusoane conform cerinței (8/pg. și chenar 

corespunzător) 

                 Finalizare îmbinare  

Salvare cele trei documente în format pdf 

Încărcare pdf-uri în zonele corespunzătoare, de ex: 

<embedsrc="formular.pdf#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=0" 

width="50%" height="400" > 

0,5 

3x0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4p 

5.   Formatare titlu 
 

Diapozitiv1: Creare ceas 

                     Introducere animație 

                     Inserare buton cu acțiunea corespunzătoare 

0,5 (se acordă 0,25 pentru 

formatarea fără diacritice) 

0,5 

1 

0,25 

0,5p 

 

 

 

1,75p 

creativitatea și simțul artistic al autorului 1 1p 

Diapozitiv2: Creare cele 8 grupe de aderări cu animațiile 

corespunzătoare 

                    Inserare buton cu acțiunea corespunzătoare 

Diapozitiv3: Creare cerc cu 12 steluțe 

                     Inserare animație pe steluțe care respectă cerința 

                     Inserare imagine modificată cu animație 

                     Inserare text 

Setare timp total max.2 min 

Inserare melodie 

Salvare și încărcare 

8 x 0,5 

 

0,25 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

0,25  

0,5 

0,25 

4,25p 

 

 

2,5p 

 

 

 

1p 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 
1 

1 

2p 

6.      

 

Creare structură 1 1p 

Inserare text formatat cu diacritice/ fără diacritice 2/1 x 2 (pentru fiecare 

țară) 
4p/2p 

Inserare hartă cu text alternativ/ fără text alternativ 

 

1/0,5p x 2 (pentru 

fiecare țară) 
2p/1p 
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creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 
2 

1 

3p 

Creare film – 10 setări (nr. cadre, titlu, prezentare, 3 colaje cu 

imagini, generic de final, tranziții, animații text, animații imagini, 

melodie, durata totală) 

(10 x 0,4) x 2 (pentru 

fiecare țară) 

 

8p 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 

mesaj 

2 

1 

1 

4p 

Încărcare film în pagină însoțit de control audio 0,5 x 2 (pentru fiecare 

țară) 
1p 

7.   Creare structură 5 x 0,3 1,5p 

Fișierul statistici.xlsx 

1. Foaia de calcul Moneda: 

a. Creare (5 caracteristici) și aplicare stil 

 

 

1(5x0,15+0,25) 

5,4p 

b. Inserare și formatare prima diagramă (format, dimensiune, 

culoare, linie) 

Inserare și formatare a doua diagramă (format, culoare, date, linie 

1, linie cu ecuație) 

Realizare și încărcare fișier moneda.pdf în Zona1. 

2 (4 x 0,5) 

 

2 (5 x 0,4) 

 

 

0,4 

2. Foaia de calcul Orase_mari: 

a. definire nume Populație pe zona D2:D21 

completarea coloanei E cu ajutorul unei formule care să utilizeze 

numele definit anterior 

=IF(D2>AVERAGE(Populatie);B2;"Oras sub medie") 

 

 

1 

 

2 

 

5,4p 

b. afișarea în mod automat a săgeților ce indică celulele care 

afectează celulele selectate curent în zona de celule E2:E5(Trasare 

precedențe) 

1 

 

 

c. formatare condiționată a rândurilor impare utilizând o formula 

=MOD(ROW();2)=1 pentru a determina care celule să fie 

formatate  

Realizare și încărcare captură Orașe.jpg în Zona4. 

1 

 

 

0,4 

3. Foaia de calcul Concurs 

a. distribuţia notelor pe  intervale valorice utilizând funcția 

{=FREQUENCY(D2:D23;F2:F5)} sub forma CSE 

 

2 

 

 

5,4p 

b. realizare tabel pivot conform cerinței (nr.elevi/clasa, formatare) 

 

Realizare și încărcare fișier concurs.pdf în Zona2. 

3 (se acordă 1,5 puncte 

daca formatarea nu este 

completă) 
0,4 

4. Foaia de calcul UE 

a. validare și completare coloana Monedă 

 

1,5 

8,3p 

 

 

 
b. completare celula B32 cu ajutorul funcțiilor conform cerinței 

(=INDEX(A1:D29;MATCH(A31;A:A;0);MATCH(B31;1:1;0))) 

 

2 
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c. inserare control imagine cu imaginea unei capitale 

dimensiuni: înălțime 7 cm și lățime 12 cm  

textul alternativ “București” 

0,5 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1p 

d. creare macrocomandă cu numele OJTI_2016, a cărei descriere 

este “Populația țărilor din Uniunea Europeană” care inserează 

diagrama conform cerinței (toate cele 6 setări) 

Realizare și încărcare fișier UE.pdf în Zona3. 

Realizare și încărcare fișier diagrama.jpg în Zona5. 

Salvare fișier Registru de lucru Excel cu macrocomenzi 

3 (0,5/setare) 
(Se acordă doar 1,5 puncte 

dacă elevul a inserat 

diagrama conform cerinței, 

dar fără macrocomandă) 

0,4 

0,4 

1 

 

 

 

Total punctaj: 80p + 20p = 100p 


