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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 

Probă scris ă 
Transporturi (mai ștri instructori) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

Varianta 2 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1.10 puncte 
a.(3p) 

După poziţia supapelor, mecanismele de distribuţie sunt: 
- cu supape laterale 
- cu supape in cap 
- mixt(Rover) 

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0p. 
b.(5p) 
- verificarea vizuală a etanşeităţii capacului  distribuţiei cu blocul motor 
- verificarea stării arcurilor şi poziţiei culbutorilor 
- verificarea ungerea rulmenţilor pompei de lichid 
- verificarea asigurării supapelor 
- verificarea etanşeităţii capacului de chiulasă 
- reglarea jocului termic dintre culbutori şi supape 
- verificarea punerii la punct a distribuţiei 
Pentru oricare şase răspunsuri corecte se acordă câte 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0p. 
c. (2p) 
Supapele au rol diferit; după destinaţia lor, sunt: de admisie, pentru deschiderea şi închiderea 
orificiului de intrare a amestecului carburant sau aerului, şi de evacuare, pentru expulzarea gazelor 
arse. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
2.20 puncte 
a.(5p)  
Ambreiajul face parte din transmisia automobilului şi este intercalat între motor şi cutia de viteze, în 
scopul compensării principalelor dezavantaje ale motorului cu ardere internă(imposibilitatea pornirii 
în sarcină şi existenţa unei zone de funcţionare instabilă). 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5p, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
b.(4p) 
 După principiul de funcţionare, ambreiajele pot fi: 
-mecanice(cu fricţiune) 
-hidrodinamice 
-combinate 
-electromagnetice 
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c.(5p) 
 1-volant; 
 2-disc de presiune(conducător); 
 5-carcasă  
 6-disc condus 
12-pârghia pedalei 
 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0p. 
d.(6p) 
Reglarea cursei libere a pedalei ambreiajului se face diferit în funcţie de tipul mecanismului de 
acţionare. De obicei reglarea cursei libere a pedalei se face prin modificarea lungimii tijelor care 
transmit mişcarea de la pedală la furca de decuplare, în cazul ambreiajelor cu mecanism de 
acţionare mecanic. 
În cazul ambreiajelor cu mecanism de acţionare hidraulic , cursa liberă a pedalei  se reglează prin 
modificarea lungimii tijei pistonului cilindrului receptor(după aerisire). 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6p, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 3p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
1. - prezentarea metodei studiului de caz ca metodă de predare-învățare: prezentare adecvată şi 
nuanţată – 5p./ prezentare superficială, ezitantă – 3p.        5 puncte 
    - explicarea specificului utilizării metodei studiului de caz  pentru unul dintre modulele date: 
explicare adecvată – 5p./ explicare parțială – 3p.                   5 puncte  
2. - precizarea unei teme de proiect corespunzătoare conţinutului alocat uneia dintre competenţele 
specifice alese             4 puncte  
     - exemplificarea utilizării metodei studiului de caz în vederea formării/dezvoltării competenţei 
alese: exemplificare adecvată a utilizării metodei date, care conduce la formarea/dezvoltarea 
competenţei (abilităţi, cunoştinţe şi atitudini) – 6p./ exemplificare a utilizării metodei date care 
conduce la formarea/dezvoltarea doar parţială a competenţei – 3p.      6 puncte  
 
B.  
- formularea unui punct de vedere personal referitor la faptul dat       4 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 3p.    6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 
 


