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Concursul pe meserii 
Etapa județeană 
22 februarie 2020 

 
Domeniul de pregătire: Mecanică 
Calificarea profesională: Mecanic auto 
Clasa: a XI-a 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
 

♦ Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 
♦ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracțiuni de punct. 
♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10. 
 
 
SUBIECTUL I         Total: 20 de puncte 
 
I.1.           (5 puncte) 

1. 2. 3. 4. 5. 
c d a a a 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte. 

 
I.2.           (10 puncte) 
a) – F; b) – A; c) – F; d) – A; e) – F. 
a) Angajatorul este orice persoană fizică sau juridică care este titulara raportului de muncă cu 
angajatul și în beneficiul căreia este prestată munca de către angajat și care poartă 
responsabilitatea unității. 
c) Utilizarea benzinei cu cifră octanică (CO) mică, conduce la arderea cu detonații. 
e) La montarea și la demontarea asamblărilor filetate, asupra cheii se aplică numai forța mâinii 
nu și a corpului întreg. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incomplet se acordă câte 1 
punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
I.3.           (5 puncte) 
1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a; 5 – e. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte. 

 
SUBIECTUL II        Total: 30 de puncte 
 
II.1.           (10 puncte) 
1 – nominală; 2 – valoarea termică; 3 – mare; 4 – automat; 5 – zecimilor sau sutimilor. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte. 

 
II.2.           (10 puncte) 
PMI – punctul mort interior, corespunzător distanței maxime a pistonului față de arborele cotit; 
PME – punctul mort exterior, corespunzător distanței minime a pistonului față de arborele cotit; 
S – cursa pistonului (mm), spațiul parcurs de piston între cele două puncte moarte; 
D – alezajul cilindrului (mm), diametrul interior al cilindrului; 
Vs – cilindreea unitară sau volumul cursei (cm2), volumul generat de piston la o cursă simplă. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incomplet sau parțial corect se 
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acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 
II.3.            (10 puncte) 
a) Coeficientul excesului de aer reprezintă raportul între cantitatea reală de aer Lr folosită 
pentru arderea unui kilogram de combustibil și cantitatea teoretică de aer Lt: 

λ = Lr/Lt. 
Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incomplet se acordă 1 punct. Pentru 
răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 
b) λ = 0,010/0,012 = 0,83 < 1. 
Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
c) amestec carburant bogat; 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
d) λ = 0,88 … 1,11. 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
 
SUBIECTUL III        Total: 40 de puncte 
 
III.1.           (15 puncte) 
a) Instalația de răcire are rolul de a asigura un regim termic corespunzător unei bune 
funcționări a motorului, cu randament ridicat.      2 p 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incomplet se acordă 1 punct. Pentru 
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
b) 1 – motor termic; 2 – pompă de lichid (apă); 3 – termostat; 4 – radiator răcire motor; 
5 – radiator încălzire habitaclu; 6 – ventilator;     12 p 
Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
c) Radiatorul pentru răcirea motorului reprezintă un schimbător de căldură, care asigură 
transferul căldurii primite de la lichidul de răcire în mediul înconjurător.  1 p 
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 
III.2.           (25 puncte) 
a) – 2 puncte 
Bobina de inducție este un transformator de curent de joasă tensiune, asigurat de baterie, în 
curent de înaltă tensiune (10 – 20 kV), necesar pentru producerea scânteii electrice la bujie. 
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incomplet sau parțial corect se acordă 1 
punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 
b) – 8 puncte 
1 – înfășurare primară; 2 – înfășurare secundară; 3 – miez de fier; 4 – borne laterale; 5 – bornă 
centrală; 6 – carcasă exterioară; 7 – carcasă interioară; 8 – material izolant. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 

 
c) – 15 puncte 

 Bobina de inducție este constituită dintr-o înfășurare primară 1, formată din 200 – 
400 spire din sârmă de cupru emailat cu diametrul de 0,62 – 0,80 mm, înfășurate pe un miez 
de fier moale 3, și o înfășurare secundară 2, care are 15000 – 25000 spire din sârmă de cupru 
emailat cu diametrul de  0,07 – 0,1 mm. 

 Aceste înfășurări sunt protejate de un înveliș de tablă 6, în interiorul căruia se află 
fixat, printr-un material izolant 8, capacul de protecție 7, făcut dintr-un material izolant 
(bachelita). 
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 Capetele înfășurării primare sunt legate la cele două borne laterale 4, fixate în 
capac. 

 Înfășurarea secundară are unul dintre capete legat la un capăt al înfășurării 
primare, iar celălalt capăt este legat la borna fișei centrale 5 a capacului izolant al bobinei de 
inducție. 

 Funcționarea bobinei de inducție se bazează pe fenomenul inducției 
electromagnetice, potrivit căruia prin întreruperea curentului de joasă tensiune din înfășurarea 
primară 1, se produce o variație de flux magnetic care face ca în spirele înfășurării secundare 
2 să se inducă un curent de înaltă tensiune necesar producerii scânteii electrice între electrozii 
bujiei. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incomplet sau parțial corect se 
acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 


