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Probă scris ă 
TRANSPORTURI RUTIERE 

PROFESORI 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

 

• 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 (60 de puncte) 
1. 30 de puncte 
a. 6 puncte pentru precizarea rolului ruptorului - distribuitor; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 3 puncte  
b. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror patru părți componente                  4x2p=8 puncte 
c. 4 puncte pentru descrierea funcţionării ruptorului - distribuitor 
d. 4 puncte pentru menţionarea rolului regulatorului de avans centrifugal  
e. 8 puncte pentru prezentarea modului de verificare şi reglare a ruptorului - distribuitor; pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte.  
 
2. 30 de puncte 
a. 4 puncte pentru definirea noţiunii de stabilizare a roţilor de direcţie 
b. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror șase elemente componente             6x1p=6 puncte  
c. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror cinci defecte ale sistemului de direcţie 

          5x2p=10 puncte   
d. câte 2 puncte pentru fiecare tip de mecanism de acționare din clasificarea sistemului de 
direcţie                      3x2p=6 puncte  
e. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două unghiuri ale roţilor de direcţie        

2x2p=4 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 24 de puncte 
- precizarea oricăror două avantaje ale metodei indicate, conform cerinței  2x2p=4 puncte    
- precizarea mijlocului de învățământ utilizat, adecvat exemplificării cerute  4 puncte   
- precizarea formei de organizare, adecvată exemplificării cerute    2 puncte    
- precizarea unei activități de învățare adecvate exemplificării cerute   2 puncte    
- detalierea activității profesorului, conform cerinței      6 puncte   
- detalierea activității elevilor, conform cerinței     6 puncte 
 
II.2. 6 puncte 
- formularea punctului de vedere personal               2 puncte       
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 4p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 2p.                 4 puncte  
 
 
 


