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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Prelucrarea lemnului 
Maiştri instructori 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 02 

• 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 prin 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. 5 puncte 
a. 2 puncte 

 

a – dreaptă 

b – cu lambă şi uluc 

c – cu lambă şi uluc semirotund 

d – cu lambă aplicată 

e – cu falţ 

f – cu dinţi trapezoidali 

g– cu dinţi coadă de rândunică 

Pentru oricare patru răspunsuri corecte se acordă 2 puncte. Pentru  răspuns parţial corect 
sau incomplet (min 2 înnădiri) se acordă  1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte. 
b. 3 puncte 

Rama este un reper complex de formă poligonală, alcătuită din lonjeroane, montanţi şi 
traverse. 

Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 
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Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru  răspuns parţial corect sau 
incomplet se acordă  1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

2. 22 puncte 
a. 5 puncte   

• Var 1: succesiunea operaţiilor este: retezare-secţionare urmată de spintecare. 

 
  Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru  răspuns parţial corect sau 

incomplet (fără desen) se acordă  1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
• Var 2: succesiunea operaţiilor este:  spintecare urmată retezare-secţionare. 

 
Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru  răspuns parţial corect sau 

incomplet (fără desen) se acordă  1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 

• - Varianta 1 necesita spaţii mai mici de producţie şi manoperă mai redusă ;   
- Varianta 2  permite valorificarea superioara a materiei prime  dar necesită manoperă mai 

mare ;  
Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte. 
 
b. 3 puncte 

 
Pentru reprezentare corectă şi completă se acordă 2 puncte. Pentru reprezentare parţial 

completă sau incompletă se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte. 

• 1 – masa din faţa arborelui portcuţite 
2 – masa din spatele arborelui portcuţite 
3 – piesa 
4 – arborele portcuţite 
Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 1punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0 puncte. 
c. 8 puncte 
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Denumirea 
operaţiei 

Loc de muncă Descrierea operaţiei Condiţii de prelucrare 

Preparare 
adeziv 

Malaxor 

Cântar 

Balanţă 

Se amestecă componentele 
soluţiei de adeziv 

Se folosesc adezivi 
ureeoformaldehidici pentru 
priză la cald (Urelit C) cu 
întăritor IC cu adaos de făină 
de grâu sau secară pentru 
diluare şi plastifiere şi adaos 
de uree tehnică; vâscozitatea 
adezivului se corectează cu 
apă şi trebuie menţinută între 
190 şi 200 s. 

Aplicare 
adeziv 

Maşina de 
aplicat adeziv 
cu valţuri 

Se reglează maşina la grosimea 
panoului 

Consum specific de adeziv: 
0,200... 0,250 kg/m2 
Se va urmări aplicarea unui 
strat uniform 

Formare 
pachet 

Banda tabletă 
a presei 
monoetajate 

-Se aşează furnirul de dos pe 
bandă 
-Se preia panoul manual şi se 
aşează pe foaia de furnir 
-Se acoperă cu furnir de faţă 
-Se comandă deplasarea benzii 
tabletă 

Se va urmări poziţionarea 
corectă a furnirului faţă şi 
dos prin poziţie simetrică şi 
centrală 

Presare Presă 
monoetajată 

-Se curăţă platanul presei 
-Se introduc pachetele în presă 
-Se evacuează panourile 
furniruite 
-Are loc presarea propriu-zisă 
-Se eliberează platanele şi se 
evacuează panourile. 

-Temperatura: 120...1300C 

-Timp de presare 70...90 s 

-Presiunea specifică (8±0,5)· 
105 Pa 

Pentru enumerarea tuturor operaţiilor se acordă 2 puncte. Pentru enumerare parţială (minim 
trei operaţii) se acordă 1 punct. Pentru enumerarea tuturor locurilor de muncă se acordă 2 
puncte. Pentru enumerare parţială (minim trei locuri de muncă) se acordă 1 punct. Pentru 
descrierea tuturor operaţiilor se acordă 2 puncte. Pentru descriere parţială (minim trei descrieri) se 
acordă 1 punct. Pentru indicarea tuturor condiţiilor de prelucrare se acordă 2 puncte. Pentru 
indicare parţială (minim trei) se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 

d. 6 puncte 
• Şlefuirea este operaţia de prelucrare prin aşchiere , cu granule abrazive care se execută pe 

feţe şi canturi pentru eliminarea asperităţilor de la operaţiile anterioare. 
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte 
• Se împarte în: şlefuire grosieră şi şlefuire de finisare. 
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte. 
• Şlefuirea grosieră  
-urmăreşte eliminarea neregularităţilor de la operaţiile anterioare prin eliminarea unui strat cu 

grosime de 0,2...1 mm 
-nu urmăreşte rugozitatea 
-se face cu granulaţii 60 şi 80 pentru lemn masiv şi 80 şi 100 pentru suprafeţe furniruite 
-se elimină banda gumată folosită la îmbinarea furnirelor 
Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; Pentru  răspuns parţial corect sau 

incomplet  se acordă  1 punct; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
• Şlefuirea de finisare  
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- se asigură rugozitatea cerută de tehnologia de finisare 
- se asigură calitatea suprafeţei 
- se face cu granulaţii de 100, 120 şi chiar 150 pentru lemnul masiv şi cu 100, 150, în două-

trei treceri pentru suprafeţe furniruite.  
Pentru  răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru  răspuns parţial corect sau 

incomplet  se acordă  1 punct; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
3. 3 puncte 
a. 2 puncte 
- temperatură 
- umiditate 
- curenţi de aer 
- precipitaţii 
- nebulozitate 
 - grad de insolaţie 
Pentru oricare patru răspunsuri corecte se acordă 2 puncte. Pentru  răspuns parţial corect 

sau incomplet (minim doi factori) se acordă  1 punct .Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă 0 puncte. 

b. 1 punct 
- prin convecţie; prin contact; prin înaltă frecvenţă; prin termoradiaţie (cu radiaţii infraroşii) 
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1.  9 puncte 
Se acordă câte 3 puncte  pentru fiecare obiectiv corect formulat, distribuite astfel:  
- 1p. pentru specificarea comportamentului observabil;  
- 1p. pentru precizarea condiţiilor de realizare / demonstrare;  
- 1p. pentru specificarea criteriului de reuşită.  
                         (3 x 3p. = 9p.)  
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 
2.  12 puncte  
a. Se acordă câte 2 puncte  pentru fiecare item corect formulat. (3 x 2p. = 6p.)  
b. Se acordă 6p. pentru baremul corect formulat, distribuite astfel:  
- câte 1p. pentru indicarea răspunsului corect pentru fiecare item (3 x 1p. = 3p.)  
- câte 1p. pentru distribuirea punctajului indicat (3 x 1p. = 3p.)  
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 
3.   9 puncte  
a. Se acordă 1 punct  pentru definirea corectă a metodei de învăţământ alese.  
b. Se acordă 5 puncte pentru caracterizarea metodei.  
c. Se acordă 3 puncte  pentru prezentarea exemplului de utilizare a metodei la disciplina de 
concurs.  
Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 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  


