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Probă scrisă 

Mecanică (maiştri instructori) 
VARIANTA 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 
Realizaţi un eseu cu tema ”Filetarea manuală”,  având următoarea structură de idei: 

a. definirea filetului; 
b. descrierea elementelor geometrice ale filetelor; 
c. clasificarea filetelor după rolul funcțional; 
d. clasificarea filetelor după sistemul de măsurare;  
e. descrierea tarozilor; 
f. descrierea etapelor operației de filetare interioară. 

 

SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 

1. “Studiul de caz” este o metodă de instruire centrată pe elev. Prezentaţi această metodă de 
evaluare având în vedere:    

a. Modalităţi de soluţionare a cazului. 
b. Etapele de parcurgere. 
c. Patru valenţe formative.     15 puncte 

2. Organizarea sistematică a activităţii de instruire presupune şi metoda activităţii cu fişele de 
lucru. Realizaţi, pentru o lecţie din secvenţa de programă prezentată, o fişă de lucru de 
instruire practică care să cuprindă:  

a. Cinci exerciţii practice pentru formarea deprinderilor. 
b. Prezentarea modului de evaluare a exerciţiilor practice.   15 puncte 

Unităţi de 
competenţe 

Competenţe 
individuale 

Conţinuturi tematice 

22.ASAMBLĂRI 
MECANICE 

 
 
22.1.Stabileşte 
procesul 
tehnologic de 
asamblare 
 
 
22.2.Realizează 
produse specifice 
prin asamblări 
nedemontabile 
 
 
22.3.Efectuează 
lucrări de 
asamblare 
demontabilă 
 

Date iniţiale ale procesului de asamblare: 
documentaţia tehnică, programul de producţie  
Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii 
totale, metoda interschimbabilităţii parţiale, metoda 
sortării, ajustării, reglării 
Condiţii materiale: utilaje, SDV-uri, materiale specifice 
Asamblări nedemontabile: prin presare, prin nituire, 
lipire, sudare 
Operaţii: de pregătire a reperelor, de asamblare 
nedemontabilă a produselor specifice 
Resurse: materiale, utilaje şi SDV-uri  specifice, 
documentaţie tehnică 
Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi, prin 
caneluri, conuri, filete, cu elemente elastice 
Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare, 
asigurarea organelor de asamblare necesare, 
asamblarea propriu-zisă 
Resurse: organe de asamblare, documentaţie tehnică, 
SDV-uri 

Programa pentru modulul Asamblări mecanice, anexa 2 la OMEdC 3172/2006 

 
SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 
Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare. 


