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BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE 

 
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
•  Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord 

cu ideile precizate în barem. 
 
SUBIECTUL I (32 puncte) 

Se acordă câte 4p pentru fiecare răspuns corect: 
1.b;   2.c;   3.c;   4.a;   5.c;   6.b;   7.a;   8.b.  

 
SUBIECTUL II (16 puncte) 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectă (4 x 4p = 16p). 
1 – b;   2 – a;   3 – c;   4 – e.   Se acceptă şi formularea „Bucura - glaciar” etc. 

 
SUBIECTUL III (30 puncte) 

Se acordă 30p astfel: 
1. identificarea oraşelor – 10p (câte 2p pentru fiecare oraş identificat corect): 

1 – Giurgiu 2 – Brăila 3 – Braşov  4 – Târgu Mureş 5 – Oradea 
 
2. identificarea râurilor – 10p (câte 2p pentru fiecare râu identificat corect): 

6 – Jijia 7 – Trotuş  8 – Prut 9 – Someşul Mic 10 – Moldova 
 
3. Bihor – 2p; 
 
4. Cluj-Napoca – 2p; 
 
5. o ramură industrială din Brăila (se acceptă şi ind. alimentară) – 2p;  
 
6. o ramură industrială din Braşov (se acceptă şi ind. alimentară)– 2p; 
 
7. Mureş – 2p.   
 

SUBIECTUL IV (10 puncte) 
Se acordă 10 puncte, câte 2 puncte pentru fiecare element precizat corect. 

- două nume de lacuri – 4p (câte 2p pentru fiecare); 
- două nume de râuri – 4p (câte 2p pentru fiecare); 
- o zonă sau un etaj de vegetaţie – 2p. 

 
SUBIECTUL V (2 puncte) 

Se acordă 2 puncte pentru explicaţie. Exemplu de răspuns: 
În Carpaţii Orientali există cele mai mari suprafeţe ocupate cu păduri (1p), iar fabricile de 

prelucrare a lemnului sunt amplasate în apropierea zonelor de exploatare (1p). 
 
Se acceptă orice altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate în barem. 
Se acceptă orice alt răspuns corect. 
 
Total test 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nu se acordă fracţiuni de punct. 
Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.  
  


