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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

9 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
Transporturi (mai ștri instructori) 

Varianta 2 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1.Referitor la Mecanismul de distribuţie al motorului de automobil, rezolvaţi următoarele cerinţe : 
a. Clasificaţi mecanismele de distribuţie după poziţia supapelor. 
b. Enumeraţi  cinci operaţii de întreţinere a mecanismului de distribuţie . 
c. Precizaţi rolul supapelor. 
 
2. Ambreiajul face parte din transmisia automobilului. Rezolvaţi următoarele cerinţe legate de 

acesta: 
a. Precizaţi destinaţia ambreiajului. 
b. Clasificaţi ambreiajele după principiul de funcţionare. 
c. Numiţi elementele componente numerotate cu 1, 2, 5, 6 şi 12 din construcţia ambreiajului 

mecanic a cărui schemă de principiu este prezentată în figura de mai jos. 
d. Menţionaţi cum se reglează cursa liberă a pedalei ambreiajului. 
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
1. Prezentaţi metoda studiului de caz, ca metodă de predare-învățare, explicând totodată şi 
specificul utilizării acestei metode pentru unul dintre modulele pentru clasa a X a, la alegere. 
             10 puncte  
2. Se dă următorul tabel: 
 

Modul Clasa Competenţe specifice Conţinuturi 
Tehnologii în 
mecanica de 
motoare  

a X a Explicarea simbolizării 
combustibililor. 
Identificarea proprietăţilor 
fizico-chimice. 

Combustibili pentru motoarele cu 
ardere internă: 
- clasificare şi simbolizare; 
- proprietăţi fizico-chimice. 

Identificarea 
organelor de 
mașini 

a X a Reprezentarea organelor de 
mașini si a asamblărilor 

Asamblări demontabile (asamblări 
prin filet, asamblări prin pene, 
asamblări prin caneluri) 

Tehnologii în 
mecanica de 
motoare  

a X a Explicarea simbolizării 
uleiurilor. 
Selectarea uleiurilor în 
funcţie de tipul şi 
caracteristicile motorului 

Uleiuri pentru motoarele cu ardere 
internă 
- clasificare şi simbolizare; 
- proprietăţi fizico-chimice. 

(Programa şcolară pentru clasa a X a, OMECTS nr. 4463/2010) 
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Exemplificaţi utilizarea metodei studiului de caz în vederea formării/dezvoltării uneia dintre 
competenţele specifice din tabel, la alegere, pe baza precizării unei teme de proiect 
corespunzătoare conţinutului dat.         
             10 puncte  
 
B. Argumentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că profesorul combină în activitatea 
didactică proba practică – metodă tradițională de evaluare, cu portofoliul – metodă complementară 
de evaluare.            10 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 


