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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Construc ții și lucr ări publice (mai ștri instructori) 
Varianta 2 

 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
• 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) 

a. trasarea suprafeţei -4puncte,din care:  
- punctarea: aplicarea pe suprafaţa suprafeţei de tencuit a unor martori astfel încât faţa lor să 

corespundă cu faţa nivelată a viitorului grund;      2 puncte 
- fixarea reperelor sau executarea stâlpişorilor: pozarea unor repere metalice de inventar între 

martorii plantaţi sau cel mai frecvent realizarea unor stâlpişori de tencuială ori a unor brâuri 
orizontale la pereţii joşi ca înălţime. La tavane se începe punctarea din mijloc şi apoi se trag 
fâşii analog ca la pereţi. 2 puncte 

Pentru fiecare r ăspuns corect şi complet, se acord ă câte 2p, pentru r ăspuns par țial corect 
1p, iar pentru r ăspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

b. aplicarea stratului de amorsaj (şpriţ):     5x2p=10 puncte 
- se poate realiza manual sau mecanizat, cu mortar fluid, care trebuie să fie de acelaşi tip cu 

mortarul de grund; 
- stratul de mortar să fie continuu, în grosime de 2-3 mm; 
- mortarul nu se nivelează pentru o mai bună aderenţă a grundului; 
- se folosesc diferite tipuri de mortar în funcţie de stratul suport; 
- pe suprafeţele acoperite cu rabiţ stratul de amorsaj poartă denumirea de şmir şi se realizează 

dintr-un mortar vârtos. 
Pentru fiecare r ăspuns corect şi complet, se acord ă câte 2p, pentru r ăspuns par țial corect 
1p, iar pentru r ăspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 

c. aplicarea grundului:        5x2p=10 puncte 
- are rolul de a acoperi neregularităţile stratului suport şi de a asigura suportul pentru stratul 

vizibil; 
- este stratul cel mai gros al tencuielii (10-12 mm, 10-15 mm) în funcţie de starea suprafeţei 

suport; 
- mortarele pentru grund sunt mult mai consistente decât cel pentru şpriţ; 
- aplicarea mortarului pentru grund se face poate face manual sau mecanizat şi numai după 

întărirea completă a şpriţului;  
- aplicarea mortarului pentru grund se face de jos în sus în fâşii orizontale şi se nivelează cu 

dreptarul astfel încât suprafaţa să rămână cât mai rugoasă. 
Pentru fiecare r ăspuns corect şi complet, se acord ă câte 2p, pentru r ăspuns par țial corect 
1p, iar pentru r ăspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 
d. aplicarea stratului vizibil (tinci):      3x2p=6puncte  

- grosimea tinciului variază în funcţie de modul de prelucrare; 
- tinciul se aplică pe suprafeţe mici, cu canciocul sau mistria şi se întinde imediat cu drişca, 

întotdeauna începând cu tavanul şi continuându-se cu pereţii; 
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- finisarea tinciului se face cu drişca după stropirea uşoară cu apă utilizând bidineaua. 
Pentru fiecare r ăspuns corect şi complet, se acord ă câte 2p, pentru r ăspuns par țial 
corect 1p, iar pentru r ăspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A.  
1. - prezentarea explicației, ca metodă de predare-învățare: prezentare adecvată şi nuanţată – 5p./ 
prezentare superficială, ezitantă – 3p.        5 puncte 
    - explicarea specificului utilizării explicației 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 explicației 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  
 
 


