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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Geodezie, Cadastru, Topografie și Topo-Geodezie 
 

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. a. rectificarea teodolitelor – 3p (se poate acorda punctaj intermediar 1-2p) 
De exemplu: Rectificarea constă în efectuarea de operații care să elimine eventualele dereglări 
constatate și să restabilească poziția reciprocă corectă a pieselor teodolitului. 
 
b. explicarea modului în care se fac verificarea și rectificarea erorii de colimație orizontală (condiția 

geometrică Or ┴ OO (axa de vizare trebuie să fie perpendiculară pe axa secundară)) – 9p (se 
poate acorda și punctaj intermediar 1-8p în funcție de complexitatea răspunsului) 
 
2. a. 2 reguli/prescripții generale ale amplasării punctelor geodezice – 6p (câte 3p pentru fiecare; 
se poate acorda și punctaj intermediar 1-2p) 
De exemplu: punctele geodezice se amplasează pe terenuri cu soluri stabile și tari, nu se vor 
amplasa în apropierea imediată a căilor de comunicație, liniilor telefonice, construcțiilor etc. 
 
b. 4 caracteristici constructive comune semnalelor geodezice etajate (cu poduri) – 12p (câte 3p 
pentru fiecare; se poate acorda și punctaj intermediar 1-2p pentru fiecare) 
De exemplu: ultimul pod al oricărui tip de semnal geodezic are latura b=2,5 m. Pentru a se asigura 
o suplețe corespunzătoare semnalului, se prevede ca latura bazei semnalului B să se determine 
după relația B=H/4+2,5   unde H este înălțimea până la ultimul pod al semnalului geodezic.  
           Total 30 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. a. 3 itemi de tipuri diferite (câte 1 item pentru fiecare conținut, indiferent tipul) – 15p (câte 5p 
pentru fiecare item) astfel: - proiectarea corectă a cerinţei – 1p, 

- proiectarea corectă a formatului din punct de vedere științific – 1p, 
- proiectarea corectă din punctul de vedere al regulilor de elaborare a 

itemilor – 1p;  
- răspunsul scris explicit și extins – 1p, 
- corectitudinea ştiinţifică a răspunsului – 1p. 

 
b. câte un avantaj al utilizării fiecăruia dintre tipurile de itemi elaborați – 6p (câte 2p pentru fiecare; 
pentru fiecare item se poate acorda și punctaj intermediar 1p pentru un răspuns incomplet) 
            Total 21 puncte 
 
2. 3 funcții didactice ale mijloacelor de învățământ – 9p (se poate acorda și punctaj intermediar 
1-2p, în funcție de complexitatea răspunsului).        Total 9 puncte  
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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  
 


