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Probă scrisă 
MECANICĂ 
PROFESORI  

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Model 
 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
I.1. (10 puncte) 
a.  definirea traseului de secţionare;                                                                           2 puncte 
b.  câte 1 punct pentru fiecare dintre cele trei secțiuni clasificate după poziţia planului de 
secţionare faţă de planul orizontal de proiecţie;                                                  3x1punct= 3 puncte 
c. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două scopuri ale executării rupturii într-un desen; 

       2x2puncte= 4 puncte 
d. denumirea liniei folosite la desenarea rupturii în piese metalice.                                      1  punct 
I.2. (10 puncte) 
a.  definirea coroziunii;                                                                                                          2 puncte          
b.  câte 1 punct pentru oricare trei tipuri de coroziuni clasificate după modul în care se produce 
atacarea materialelor metalice;                                                                          3x1punct = 3 puncte 
c. explicarea coroziunii electrochimice;                                                                                 2 puncte 
d. câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei metode de protecţie anticorozivă. 
                                                                                                                            3x1punct = 3 puncte   
I.3. (13 puncte) 
a.  definirea metodei de măsurare;                                                                                        2 puncte 
b.  câte 1 punct pentru fiecare dintre cele două metode de măsurare clasificate după modul în 
care este indicată valoarea mărimii măsurate;                                                   2x1punct = 2 puncte 
c.  definirea mijlocului de măsurare;                                                                                      2 puncte 
d.  câte 1 punct pentru oricare cinci mijloace de măsurare clasificate după natura semnalului de 
intrare;                  5x1punct = 5 puncte 
e.  definirea mijloacelor de măsurare etalon.                                                                        2 puncte 
I.4. (15 puncte) 
a.  descrierea rolului funcţional al transmisiilor cu roţi dinţate;                                              2 puncte 
b.  - câte 1 punct pentru prezentarea oricăror trei avantaje ale utilizării transmisiilor cu roţi dinţate;   
                                                                                                                            3x1punct = 3 puncte 
     - câte 1 punct pentru prezentarea oricăror două dezavantaje  ale utilizării transmisiilor cu roţi 
dinţate;                                                                                                                2x1punct = 2 puncte 
c.  câte 1 punct pentru enumerarea oricăror şase materiale utilizate la construcţia roţilor dinţate; 

6x1punct = 6 puncte 
d.  câte 1 punct pentru oricare două transmisii cu roţi dinţate clasificate după specificul mişcării. 
                  2x1punct = 2 puncte 
I.5. (12 puncte) 
a.  definirea rectificării;                                                                                                          2 puncte 
b.  câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru elemente prin care se caracterizează pietrele 
abrazive;                                                                                                             4x1punct = 4 puncte 
c.  câte 1 punct pentru enumerarea oricăror şase norme SSM la operaţia de rectificare.       
                                                                                                                            6x1punct = 6 puncte 
 



Ministerul Educaţiei  
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la mecanică – profesori   Model 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 2 din 2 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a. (15 puncte) 
- detalierea conținutului tematic aferent rezultatelor învățării.                                             5 puncte 
- câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror cinci exerciții de fixare, utilizare, înțelegere a 
conținutului.                   5 x 2 puncte = 10 puncte 
b. (15 puncte) 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei trei itemi elaboraţi. 

            3 x 2 puncte = 6 puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea detaliată a răspunsului aşteptat în cazul fiecăruia dintre cei trei 
itemi.                                3 x 2 puncte = 6 puncte 
- câte 1 punct pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate utilizate în cazul 
fiecăruia dintre cei trei itemi.                                         3 x 1 punct = 3 puncte 
 

 

 


