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Motto: 
„ … evaluarea n-ar trebui să sancţioneze, ci să ofere informaţii despre ce ştie şi ce poate să 
facă elevul cu ceea ce a învăţat. Dacă (…) nu oferă asemenea informaţii, ci doar note, ea este 
inutilă din punct de vedere formativ” (A. Țepelea). 

 

A. PLANIFICAREA EVALUĂRII 
CALIFICAREA: TEHNICIAN MECATRONIST 
CLASA A XII – A 
MODULUL 10 “SISTEME MECATRONICE” 
 

A1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 
 Deseori, în limabjul didactic se face confuzia între termenii plan şi proiect şi nu 
numai...De exemplu, într-o zi am auzit un discurs al unui domn cu funcţie importantă în 
învăţământ care spunea „am fost în control şi nu am văzut proiectul de tehnologie 
didactică”, exprimare ce reprezintă, de fapt, un pleonasm întrucât proiectul însuşi este un 
element de tehnologie, corect ar fi: proiect didactic. 
 Diferenţa dintre plan şi proiect este foarte bine sintetizată în următoarea definiţie: 
„proiectul este un set de activităţi interdependente, care se derulează potrivit unui plan, ce 
presupune costuri bine determinate, pentru a atinge un anumit obiectiv şi a obţine anumite 
rezultate într-o perioadă de timp bine delimitată”1. 
Deci planul este o descriere succintă a ordinii desfăşurării activităţilor, termenelor şi 
responsabililor pentru aceste activităţi. 
 Planificare înseamnă acţiunea de programare, organizare, coordonare a unei 
activităţi pe bază de plan, iar proiectare înseamnă acţiunea de anticipare,  prefigurare a 
modalităţilor de organizarea şi desfaşurare a unor activităţi pe bază de proiect. 
 Termenii „a planifica” şi „a proiecta” nu se exclud, relaţia dintre aceştia fiind de la 
general la particular. „Planificarea vizează organizarea etapelor mari ale învăţământului, 
realizarea scopurilor, a obiectivelor generale, în timp ce proiectarea delimitează situaţii 
concrete, particularizează acţiunile profesorului şi ale elevilor în procesul de predare – 
învăţare”2. 
 Planificarea evaluării este un document administrativ care asociază elemente ale 
standardului de pregătire profesională, programei şcolare cu alocarea de timp, context şi 
resurse materiale considerate optime da către profesorul evaluator. Planul de evaluare este 
un instrument de management. 
 Părerea mea este că dacă tot împortăm în pedagogie concepte specifice ingineriei, 
fap de altfel benefic, atunci să facem aceasta în mod corect şi de asemenea, să eliminăm 
confuziile. Dacă nu reuşim întotdeauna, măcar să încercăm, întrucât noi oamenii suntem 
condamnaţi la imperfecţiune, dar „distribuţia optimă a imperfecţiunilor este principiul care 
generează forma perfectă”3 

                                                
1 Veaceslav Bulat – Cum scriu un proiect?, Chişinău, 2011. 
2
 Gabriela Carmen Oproiu – Elemente de didactica disciplinelor tehnice, ed. Printech, Bucureşti, 2003. 

3 Adrian Bejan – „Formă şi structură de la inginerie la natură”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004. 
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A2. PLANIFICAREA EVALUĂRII 

pentru anul şcolar 2012 – 2013 
 
 

Forme de 
evaluare 

Competenţe 
evaluate 

Obiectivele evaluării Rezultatele învăţării Context / loc Resursele evaluării Metode / 
Instrumente de 

evaluare 
Materiale Timp 

Evaluare 
iniţială 

-caracterizează 
sistemele de 
reglare 
automată; 
 
 
 
 
 
 
 
-comunicare 

-elevul să reprezinte 
schema de principiu a 
SRA; 
-elevul să identifice 
mărimile care intervin în 
schema de principiu a 
SRA; 
-elevul să descrie 
funcţional elementele 
componente ale SRA. 
 
-elevul să elaboreze 
documente pe teme 
profesionale. 
 

- schema SRA; 
- mărimi de intrare (de referinţă), 
de reacţie, de comandă , de 
execuţie(de reglare), de ieşire, 
perturbaţii; 
- traductoare  de   intrare  şi  de  
reacţie, elemente  de comparaţie, 
regulatoare automate, elemente 
de execuţie, instalaţia reglată. 
 
 
-utilizarea termenilor tehnici în 
exprimarea orală şi scrisă. 
 
 

-sala de clasă; 
-laborator de 
mecatronică; 
-agentul 
economic 
colaborator: 
„General 
electronic” 
S.A. – 
Reprezentanţa 
FORD Focşani; 
„Balcanic” S.A. 
Focşani 

Traductoare, elemente 
de execuţie, regulatoare 
automate.  

 
 

S1 
÷ 

S2 

-test de evaluare 
iniţială; 
-întrebări orale; 
-probă practică. 
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-identifică 
componente 
pasive şi active 
de circuit; 
-precizează 
rolul funcţional 
al 
componentelor 
pasive şi active 
de circuit; 
-comunicare. 

-elevul să identifice 
rezistoare, 
condensatoare, bobine, 
diode, fotoelemente, 
tranzistoare, circuite 
integrate; 
-elevul să specifice rolul 
funcţional al 
componentelor pasive şi 
active de circuit; 
-elevul să interpreteze 
circuite simple; 
-elevul să elaboreze 
documente pe teme 
profesionale. 

-identificarea elementelor pasive şi 
active de circuit  în documentaţia 
tehnică specifică sistemelor 
mecatronice; 
 
 
-specificarea rolului funcţional al 
componentelor pasive şi active de 
circuit într-o schemă dată; 
 
- interpretarea circuitelor simple cu 
elemente pasive şi active de circuit: 
circuit cu sursă şi consumator, 
circuit basculant); 
-utilizarea termenilor tehnici în 
exprimare orală şi scrisă. 

 Rezistoare, 
condensatoare, diode, 
fotoelemente, 
tranzistoare, circuite 
integrate.  

 
 
 

S1 
÷ 

S2 

-test de evaluare 
iniţială; 
-întrebări orale; 
-probă practică. 

-identifică 
mecanisme şi 
transmisii 
mecanice; 
-precizează 
rolul funcţional 
al 
mecanismelor 
şi transmisiilor 
mecanice; 
-comunicare. 

-elevul să identifice 
mecanisme şi transmisii 
mecanice; 
-elevul să specifice rolul 
funcţional al 
mecanismelor şi 
transmisiilor mecanice; 
-să elaboreze 
documente pe teme 
profesionale. 

-identificarea mecanismelor şi 
transmisiilor ca elemente hardware 
ale sistemelor mecatronice; 
-descrierea funcţională a 
mecanismelor şi transmisiilor 
mecanice; 
 
-utilizarea termenilor tehnici în 
exprimare orală şi scrisă. 

-sala de clasă; 
-laborator de 
mecatronică; 
-agentul 
economic 
colaborator: 
„General 
electronic” 
S.A. – 
Reprezentanţa 
FORD Focşani; 
„Balcanic” S.A. 

Focşani 

Mecanisme şi transmisii 
mecanice. 

 
 

S1 
÷ 

S2 

-test de evaluare 
iniţială; 
-întrebări orale; 
-probă practică. 

Evaluare 
formativă 

28.1. 
Caracterizează 
un sistem 
mecatronic 

-elevul să definească 
sistemul mecatronic; 
 
-elevul să descrie 
elementele componente 
ale unui sistem 
mecatronic; 

-definirea sistemului mecatronic 
sub formă de domenii sinergice, cu 
exemple: roboţi, maşini cu 
comandă numerică, linii de 
prooducţie complexe; 
-hardware: microprocesoare, 
microcontrolere, dispozitive de 

-sala de clasă; 
-laborator de 
mecatronică; 
-agentul 
economic 
colaborator: 
„General 

Prezentare ppt, 
dispozitiv CD-ROM (un 
exemplu concludent de 
SM întrucât conţine 
mecanisme şi transmisii 
mecanice, electronică şi 
tehnică de calcul); 

S3 
 

÷ 
 

S7 

-întrebări orale; 
-probă scrisă; 
-probă practică; 
-observarea 
sistematică; 
-studiul de caz; 
-fişa de evaluare; 
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-elevul să interpreteze 
structura unui sistem 
mecatronic. 

condiţionare a semnalelor, 
mecanisme  şi transmisii mecanice; 
-software: medii de programare; 
limbaje de programare dedicate. 

electronic” 
S.A. – 
Reprezentanţa 
FORD Focşani; 
„Balcanic” S.A. 

Focşani 

Roboţii „Alfio” şi 
„Amedeo” de la agentul 
economic colaborator. 
Setul „Lego Mindstorms 
NXT” – hardware şi 
software; 
Platforma „Arduino”; 
Platforma „AVR AtMEGA 
16 ” – hardware şi 
software; 
Microprocesoare; 
Dispozitive de 
condiţionare a 
semnalelor; 
Mecanisme şi transmisii 
mecanice. 
 

-fişa de autoevaluare; 

 Evaluare remedială a competenţei 28.1.: Caracterizează un sistem mecatronic S8 Studiu de caz; 
Investigaţia. 

28.2. 
Analizează 
documentaţia 
tehnică a unui 
sistem 
mecatronic 
 

-elevul să citească 
corect documenataţia 
tehnică; 
-elevul să interpreteze 
corect documentaţia 
tehnică; 
-elevul să coreleze 
informaţiile din 
documentaţie cu 
sistemul mecatronic 
analizat. 

a) Documentaţia tehnică: 
-diagrame funcţionale; 
-scheme electrice, pneumatice şi 
electronice (scheme pneutronice); 
-programe de lucru; 
b)Sisteme mecatronice analizate: 
-roboţi; 
-maşini cu comandă numerică; 
-linii de producţie complexe. 

-sala de clasă; 
-laborator de 
mecatronică; 
-agentul 
economic 
colaborator: 
„General 
electronic” 
S.A. – 
Reprezentanţa 
FORD Focşani; 
„Balcanic” S.A. 

Focşani 

Robotul „Lego 
Mindstorms NXT”, 
platforma „Arduino”, 
roboţii „Alfio” şi 
„Amedeo” de la agentul 
economic colaborator. 
Freza cu comandă 
numerică din atelierul 
colegiului; 
-linia de producţie a 
foliei strech proprie 
agentului economic 
colaborator; 
-software dedicat. 

 
S9 

 
÷ 
 

S17 

-întrebări orale; 
-probă scrisă; 
-probă practică; 
-observarea 
sistematică; 
-studiul de caz; 
-evaluarea asistată de 
calculator; 
-fişa de evaluare; 
-fişa de autoevaluare; 

2. 
Rezolvă 
probleme 

-elevul să identifice 
soluţii posibile; 
-elevul să aleagă soluţia 

-prototiparea unor sisteme 
mecatronice existente în laborator: 
platforma „Arduino” şi „Lego 

-sala de clasă; 
-laborator de 
mecatronică; 

Robotul-telemetru şi 
ocolitor de obstacole, 
line follower robot, 

S18 
 

÷ 

-întrebări orale; 
-probă scrisă; 
-probă practică; 
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potrivită; 
-elevul să întocmească 
un plan de acţiune; 
-elevul să aplice un plan 
de acţiune. 

Mindstorms NXT”; 
-identifcarea intrărilor şi ieşirilor 
specifice unui proces; 
-ecuaţia booleană a procesului; 
-programarea procesului; 
-modelarea şi simularea 
funcţionării unui sistem mectaronic 
în mediul „FluidSim Pneumatics 
2.0.” 

-agentul 
economic 
colaborator: 
„General 
electronic” 
S.A. – 
Reprezentanţa 
FORD Focşani; 
„Balcanic” S.A. 

Focşani 

robot sortator 
gravitaţional, cu 
platformele  „Arduino” 
şi „Lego Mindstorms 
NXT”. 
Software dedicat. 
Linie de producţie 
complexă. 

 
 

S25 

-observarea 
sistematică; 
-studiul de caz; 
-evaluarea asistată de 
calculator; 
-fişa de evaluare; 
-fişa de autoevaluare; 

5. 
Comunicare 

-elevul să modereze 
dezbateri şi şedinţe 

-raportul tehnic; 
-dezbateri pe teme specifice 
domeniului; 
-argumentări în favoarea unei 
opinii; 
-luarea deciziilor şi aplicarea 
acestora. 

 Documente tehnice 
specifice: fişe 
tehnologice, rapoarte 
tehnice, proceduri, 
manuale, prescripţii 
tehnice, programe în 
limbaje dedicate 
sistemelor mecatronice. 

 
 
 

S26 
÷ 

S27 

 
-diagrama 
morfologică; 
-brainstorming. 

Evaluare remedială a competenţelor 28.2; 2 şi 5 S28 Studiu de caz; 
Investigaţia. 

Evaluare 
sumativă 

Toate 
competenţele 
modulului 

-elevul să descrie 
constructiv sistemele 
mecatronice; 
-elevul să interpreteze 
structura sistemelor 
mecatronie; 
-elevul să interpreteze 
corect documentaţia 
tehnică; 
-elevul să descrie 
funcţional sistemul 
mecatronic; 
-elevul să coreleze 
informaţiile din 
documentaţie cu 
sistemul mecatronic. 

-sisteme mecatronice: automobilul 
modern, roboţi, maşini cu 
comandă numerică, linii de 
producţie complexe – hardware şi 
software; 
-diagrame funcţionale, scheme 
electrice, programe de lucru – 
elemente de programare specifice 
limbajelor: „Ladder Diagram”, 
Fuction Block Diagram”, 
„Instruction List”, „Statement List”, 
„NXT 2.0.”, „mikroPascal”, 
„Arduino”; modelarea şi simularea 
funcţionării unui sistem mecatronic 
cu mediul „FluidSim Pneumatics 
4.2”. 

-sala de clasă; 
-laborator de 
mecatronică; 
-agentul 
economic 
colaborator: 
„General 
electronic” 
S.A. – 
Reprezentanţa 
FORD Focşani; 
„Balcanic” S.A. 

Focşani 

  
 
 
 
 

S29 

-probă scrisă; 
-proiectul 
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B. EXEMPLE DE ITEMI 

B1. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ 

 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 9 „Automate Programabile”, clasa a XII – a 
 
Unităţi de competenţă cheie: 5. Comunicare. 
 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 29. Automate programabile  
 
Competenţa evaluată: 29.2. Utilizează limbaje de programare specifice 
(conform standardului de pregătire profesională) 
 
Obiective de evaluare (în baza criteriilor de performanţă din standard):  

 O1 - elevul să identifice mediul de programare; 

 O2 – elevul să elaboreze programe simple; 

 O3 – elevul să comunice utilizând termeni specifici specializării. 
 

ENUNȚURI 
Scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect: 

I.1.  Fragmentul de program, scris în limbajul Ladder Diagram, reprezentat în desenul 
următor: 

 
semnifică: 

a. operaţia logică „ŞI” 
b. operaţia logică „NU” 
c. operaţia logică „SAU” 
d. operaţia logică „SAU - NU” 

1 punct 

I.2. „Void setup” este o funcţie care se utilizează în mediul de programare: 

a. Arduino 
b. Pascal 
c. Sequential Function Charts 
d.  XHTML                                                                                                                   

 1 punct 
I.3. În imaginea următoare este reprezentată o secvenţă de program: 
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Identificaţi limbajul de programare: 

a. C++ 
b. C 
c. mikroPascal 
d. NXT 2.0. 

1 punct 

I.4.  Simbolurile din desenul următor: 

 

 
aparţin limbajului: 
a. fuction block diagram 
b. instruction list 
c. statement list 
d. structured text 

1 punct 

I.5. Numarătorul, ca bloc funcţional într-un program: 

a. execută o temporizare 
b. înregistrează  în timp un număr de evenimente 
c. iterează un număr de impulsuri 
d. resetează intrările automatului după numărarea impulsurilor. 

1 punct 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

I.1 – c; I.2 - a; I.3 - c; I.4 - a; I.5 – b;  
                                                                 5 itemi x 1 punct = 5 puncte 
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B2. ITEMI PERECHE 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 10 „Sisteme mecatronice”, clasa a XII – a 
Unitate de competenţă cheie: 5. Comunicare 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 28 Sisteme mecatronice 
Competenţe evaluate: 28.1. Caracterizează un sistem mecatronic 
                                    28.2. Analizează documentaţia tehnică a unui sistem mecatronic. 
(conform standardului de pregătire profesională) 
Obiective de evaluare:  

 O1 - elevul să interpreteze structura unui sistem mecatronic (hardware: 
microprocesor, mictrocontrolere, elemente pneumatice şi electrice; software: 
limbaje de programare dedicate); 

 O2 – elevul să descrie elementele componente ale unui sistem mecatronic; 

 O3 – elevul să coreleze informaţiile din documentaţie cu sistemul mecatronic; 

 O4 – elevul să elaboreze documente pe teme profesionale. 

ENUNȚURI 
I.6. În coloana A sunt indicate diferite Funcţii logice, iar în coloana B, Simboluri. Scrieţi, pe 
foaia de răspuns, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A si litera 
corespunzătoare din coloana B. 

A. Funcţii logice B. Simboluri 

1. SAU a.  

2. ŞI - NU b.  

3. ŞI c.  

4. SAU - NU d.  

5. NU e.  

6. XOR f.  

 g.  

 
 
 

h.                 

                      
 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE: 
1-b; 2-c; 3-f; 4-e; 5-g; 6-d. 
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0p. 
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I.7. În coloana A sunt indicate diferite Elemente component ale unui sistem mecatronic, iar 
în coloana B, Simboluri specific acestor componente. Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile 
corecte dintre fiecare cifră din coloana A si litera corespunzătoare din coloana B. 
 

A. Elemente componente ale unui 
sistem mecatronic 

B. Simboluri 

1. Buton cu blocare a.              

2. Bobina releului numărător 
b.        

3.   Bobina releului 

c.  

4. Compresor 

d.    

5. Distribuitor (valvă direcţională) 

e.             

6.   Unitate de procesare a aerului 

f.              

 

g.              

 

h.     

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE: 
1-e; 2-h; 3-f; 4-a; 5-c; 6-b. 
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0p. 
 
 

B3. ITEMI DUALI 

 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 10 „Sisteme mecatronice”, clasa a XII - a 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 28 Sisteme mecatronice 
Competenţa evaluată: 28.1. Caracterizează un sistem mecatronic 
(conform standardului de pregătire profesională) 
Obiectiv de evaluare:  

 O1 - elevul să interpreteze structura unui sistem mecatronic (hardware: 
microprocesor, mictrocontrolere, elemente de acţionare, pneumatice şi electrice; 
software: limbaje de programare dedicate). 
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I. 8. Citiţi cu atenţie enunţurile a, b, c, d, e şi notaţi în dreptul fiecăruia litera A, dacă 
apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 
Reformulaţi enunţul / enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 
a. Actuatorii nu au rol senzorial..... 
b. Actuatorii liniari sunt reprezentaţi de motoarele electrice rotative….. 
c. Actuatorii nu au rol structural….. 
d. Materialele inteligente au capacitatea de a se deforma controlat…. 
e. Pentru dezvoltarea forţelor şi momentelor în sistemele mecatronice se utilizează 
elemente de acţionare  de cele mai diferite tipuri şi forme de energie, numite actuatori..... 
 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Răspunsuri corecte: 
a - F; b – F; c – F; d – A; e – A. 
Reformularea enunţurilor false: 
a. Actuatorii au rol senzorial şi permit controlul în buclă închisă. 
b. Actuatorii liniari cu elemente deplasabile sunt reprezentaţi de cilindri.  
c. Actuatorii au rol structural întrucât preiau încărcările şi sarcinile transmise.  
 
 
I. 9. Citiţi cu atenţie enunţurile a, b, c, d, e şi notaţi în dreptul fiecăruia litera A, dacă 
apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 
Reformulaţi enunţul / enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 
a. Actuatorii comandaţi chimic se mai numesc actuatori fotostrictivi..... 
b. Actuatorii comandaţi termic se mai numesc servomotoare….. 
c. Actuatorii pe bază de geluri polimerice sunt comandaţi chimic….. 
d. Motoarele pas cu pas sunt considerate actuatori…. 
e. Servomecanismele sunt considerate actuatori piezoelectrici ….. 
 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Răspunsuri corecte: 
a- F; b – F; c – A; d – A; e – F. 
Reformularea enunţurilor false: 
a. Actuatorii comandaţi chimic se mai numesc actuatori pe bază de polimeri electrostrictivi. 
b. Actuatorii comandaţi termic se mai numesc actuatori cu elemente active din aliaje cu 
memorie.  
e. Servomecanismele sunt considerate actuatori bazaţi pe fenomene fizice. 
 
I. 10. Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecărui enunţ. Reformulaţi enunţul / enunţurile false 
astfel încât să devină adevărate. 
Pentru fiecare răspuns corect, se va acorda 0,5puncte.  
1. Amplificatorul de putere, ca parte componentă a unui sistem mecatronic, amplifică 
semnalul în concordanţă cu cerinţele senzorilor. 
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 Adevărat                              Fals 
2.  Dispozitivul de condiţionare a semnalelor, element hardware a unui sistem mecatronic, 
cuprinde transmisii şi dispozitive laser. 

 Adevărat                              Fals 
3. H – bridge este o punte care realizează interfaţa motorului de curent continuu în scopul 
comunicării acestuia cu microprocesorul. 

 Adevărat                              Fals 
4. Semnalul corectat, este transformat de către actuator în semnal de intrare  (moment, 
forţă, viteză) în acord cu cerinţele procesului. 

 Adevărat                              Fals 
5. Transmisiile mecanice şi mecanismele, ce aparţin unui sistem mecatronic, prelucrează 
semnalele în concordanţă cu cerinţele impuse de intrarea în controlerul mişcării. 

 Adevărat                              Fals 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Răspunsuri corecte: 
1- F; 2 – F; 3 – A; 4 – A; 5 – F. 
Reformularea enunţurilor false: 
1. Amplificatorul de putere, ca parte componentă a unui sistem mecatronic, amplifică 
semnalul în concordanţă cu cerinţele actuatorului. 
2. Dispozitivul de condiţionare a semnalelor, element hardware a unui sistem mecatronic, 
cuprinde filtre şi amplificatoare. 
5. Transmisiile mecanice şi mecanismele, ce aparţin unui sistem mecatronic, realizează 
adaptarea parametrilor actuatorului la cerinţele impuse de procesul tehnologic. 
 
I. 11. Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecărui enunţ. Reformulaţi enunţul / enunţurile false 
astfel încât să devină adevărate. 
1. Microcontrolerul este o configuraţie minimală de sistem de calcul ce poate implementa 
algoritmii necesari controlului unui proces, capabil să execute cu o viteză mare 
instrucţiunile. 

 Adevărat                              Fals 
2. Microcontrolerul are pe acelasi cip: oscilatorul, memorii, numărătoare, blocuri analogice. 

 Adevărat                              Fals 
3. Microcontrolerul nu are o dimensiune redusă a memoriei program şi a memoriei de date. 

 Adevărat                              Fals 
4. Microcontrolerul nu conţine module pentru interfaţarea analogică. 

 Adevărat                              Fals 
5. Microcontrolerul nu conţine module pentru interfaţarea digitală. 

 Adevărat                                                                           Fals 



BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Răspunsuri corecte: 
1- A; 2 – A; 3 – F; 4 – F; 5 – F. 
Reformularea enunţurilor false: 
3. Microcontrolerul are o dimensiune redusă a memoriei program şi a memoriei de date. 
4. Microcontrolerul dispune de module pentru interfaţarea analogică. 
5. Microcontrolerul dispune de module pentru interfaţarea digitală. 
I. 12. Citiţi cu atenţie enunţurile a, b, c, d, e şi notaţi în dreptul fiecăruia litera A, dacă apreciaţi 
că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / 
enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 
a. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei RAM..... 
b. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei ROM….. 
c. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei PROM….. 
d. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei EEPROM…. 
e. Cifra din denumirea microcontrolerului indică n kB de memorie ROM..... 
 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Răspunsuri corecte: 
a - F; b – A; c – F; d – F; e – A. 
Reformularea enunţurilor false: 
a. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei ROM. 
c. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei ROM (memoria program). 
d. Cifra din denumirea microcontrolerului indică mărimea memoriei ROM.  
 

 

B4. ITEMI DE COMPLETARE 

 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 10 „Sisteme mecatronice”, clasa a XII - a 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 28 Sisteme mecatronice 
Competenţe evaluate: 28.1. Caracterizează un sistem mecatronic 
                                         28.2. Analizează documentaţia tehnică a unui sistem mecatronic. 
(conform standardului de pregătire profesională) 
Obiective de evaluare:  

 O1 - elevul să interpreteze structura unui sistem mecatronic (hardware: 
microprocesor, mictrocontrolere, elemente pneumatice şi electrice; software: limbaje 
de programare dedicate). 

 O2 – elevul să coreleze informaţii din documentaţie cu sistemul mecatronic. 

I. 13. Completaţi, cu răspunsul corect, spaţiile libere din tabelul urmator astfel încât să obţineţi 
semnificaţia corectă a simbolului / semnului convenţional: 

10 răspunsuri x 1 punct = 10 puncte 
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Simbol / semn convenţional Semnificaţie 

   1 

0V Q0 Q1

24V I0 I1

Q3Q2 Q4 Q5 Q6 Q7

I3I2 I4 I5 I6 I7

 

 

 2  

 

 3 

1

 

 

 4 

1

 

 

 5 

M

 

 

 6  

 

 7  

 
 
 
 

   8  

 

 9  
 

 

 10 

1

 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE: 1 – modul logic; 2 – manometru; 3 – buton deschis; 4 – 
buton închis; 5 – buffer; 6 – pompă volumică cu debit variabil; 7 – cilindru cu dublă acţiune; 8 – 
supapă normal deschisă cu drenaj extern; 9 – drosel bidirecţional; 10 – releu. 
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. 

P T 

Mp, ωp 

Qp,p 
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I. 14. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect: 
a. Definirea unui tip de date, în cadrul unui limbaj de programare,  presupune precizarea 
.......(1).....  si definirea.....(2)...... 
b. Tipurile primitive de date (nestructurate) sunt standard (predefinite), de exemplu  ...(3).... 
sau definite de utilizator, de exemplu…..(4)…… 
Răspuns corect: 1 – modelului matematic; 2 – operatorilor; 3 – Boolean; 4 – enumerare. 

B5. ITEM – ÎNTREBARE STRUCTURATĂ 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 10 „Sisteme mecatronice”, clasa a XII – a 
Unitate de competenţă cheie: 5. Comunicare. 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 28 Sisteme mecatronice 
Competenţe evaluate: 28.1. Caracterizează un sistem mecatronic 
                                         28.2. Analizează documentaţia tehnică a unui sistem mecatronic 
(conform standardului de pregătire profesională). 
Obiective de evaluare:  

 O1 - elevul să interpreteze structura unui sistem mecatronic (hardware: 
microprocesor, mictrocontrolere; software: limbaje de programare dedicate); 

 O2 – elevul să coreleze informaţii din documentaţie cu sistemul mecatronic; 

 O3 – elevul să elaboreze documente pe teme profesionale. 

I. 15. Se consideră schema logică reprezentată în imaginea următoare: 

 
a. Identificaţi procesul. 
b. Denumiţi comportamentul sistemului care funcţionează după algoritmul reprezentat de 
schema logică respectivă. 
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c. Senzorul sistemului, la care se referă schema logică, generează la ieşire un semnal care este 
citit de convertorul analogic digital la microcontrolerului, folosind ca sursă de referinţă 
tensiunea de 5 V. Precizaţi această operaţie în cod “C”  
 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE. 
a. Este un ciclul de lucru: citire senzor – mişcare  – citire senzor. 
b.Se încadrează într-un comportament de tip automat finit determinist, adică un comportament 
format din stări, tranziţii şi acţiuni; o stare stochează informaţii despre trecut, o tranziţie indică 
o schimbare de stare şi o acţiune indică o activitate ce urmează a fi executată la un moment 
dat.  
Notă: se acceptă formulări echivalente: de exemplu “trecerea la o nouă acţiune, într-o nouă 
stare, este condiţionată de tranziţie”. 
c. 
long aux; 
adc_rd = Adc_Read(canal); 
aux = (long)adc_rd * 5000; 
 

B6. ITEMI – REZOLVARE DE PROBLEME 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 10 „Sisteme mecatronice”, clasa a XII – a 
Unitate de competenţă cheie:  
2. Gândire critică şi rezolvare de probleme. 
5. Comunicare. 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 28 Sisteme mecatronice 
Competenţe evaluate: 28.1. Caracterizează un sistem mecatronic 
                                         28.2. Analizează documentaţia tehnică a unui sistem mecatronic 
(conform standardului de pregătire profesională). 
Obiective de evaluare:  

 O1 - elevul să interpreteze structura unui sistem mecatronic (hardware: 
microprocesor, mictrocontrolere; software: limbaje de programare dedicate); 

 O2 – elevul să coreleze informaţii din documentaţie cu sistemul mecatronic; 

 O3 – elevul să elaboreze documente pe teme profesionale; 

 O4 – elevul să rezolve probleme specifice sistemelor mecatronice. 

I. 16. Un recipient cu dispozitiv de amestecare are o trapă acţionată de un actuator 
electromecanic liniar cu motor de c.c., comandat de un automat programabil. 
a. Realizaţi schema de comandă şi forţă (alimentare) pentru acţionarea actuatorului 
electromecanic. Schema va trebui să permită deplasarea controlată bidirecţională a tijei 
actuatorului. Pentru realizarea schemei se va folosi software-ul FLUIDSIM-P utilizând drept 
actuator un motor electric de curent continuu şi simbolurile din biblioteca programului pentru 
relee, contacte şi butoane. Deoarece programul nu permite ataşarea unor senzori pentru a 
determina poziţia tijei, aceştia nu vor fi trecuţi pe schemă, sau vor fi înlocuiţi cu butoane 
acţionate manual.  
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b. Calculaţi cursa şi viteza medie de deplasare proprii tijei actuatorului electromecanic, pentru o 
mişcare rectilinie uniformă realizată în t = 50 s. Se cunosc: 

 viteza unghiulară a arborelui motorului electric ω = 
s

rad
 ; 

 pasul şurubului cu bile p = 4 mm. 
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE. 
a. Schema de comandă şi forţă a sistemului: 

 
b. Calculul cursei şi a vitezei medii de deplasare a tijei actuatorului. 

 2 , în care   este frecvenţa de rotaţie, dar în tehnică  este de fapt turaţia n 








s

rot
, 

deci: n 2  şi 




2
n . Tija actuatorului electromecanic execută o mişcare elicoidală cu şurub. 

 Modul de generare a filetului. Prin înfăşurarea unui plan inclinat pe o suprafaţă de 
revoluţie (cilindrică sau conică, interioară sau exterioară) numită suprafaţă directoare, se obţine 
o linie elicoidală numită elice directoare. 

 
 

 

În mişcarea elicoidală cu şurub:
pV

 2
 = constant. Deci: 
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 cursa tijei pistonului S = ptn   mm ; S mmpt 100
100

200
450

22









; 

 viteza medie de deplasare a tijei V
s

m

s

mm

t

S 31022
50

100
 . 

 
 
I. 17. Automatul programabil declanşează un proces numai în momentul când se apasă două 
butoane din trei posibile,  în mod simultan.  
a. Stabiliţi mărimile de intrare, respectiv de ieşire care vor fi convertite în variabile de program; 

4 puncte 
b. Scrieţi ecuaţia booleeană a procesului; 

12 puncte 
c. Programaţi procesul în limbajul Ladder Diagram; 

7 puncte 
d. Programaţi procesul în limbajul Function Block Diagram 

7 puncte 
I. 17. – 30 puncte 
a  - 4 puncte 
Mărimi de intrare şi ieşire: 
S1, S2, S3 – swtch-uri (butoane) – 3 puncte 
H1 – ieşire la actuator (elemental de execuţie)– 1 punct 
b – 12 puncte  
Ecuaţia booleeană a procesului: 

H1 =      321321321 SSSSSSSSS       

c – 7 puncte 
Programarea procesului în limbajul Ladder Diagram. 
3 ramuri de program x 2 puncte = 6 puncte 
Specificarea ieşirii – 1 punct 

S3S1 S2

S1 S2 S3

S1 S2 S3

H11 2

  
d – 7 puncte (3 ramuri de program x 2 puncte = 6 puncte, 1 punct pentru conexiuni) 
Programarea procesului în limbajul Function Block Diagram: 
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&

&

&

1>-

 
I. 18. Se consideră un sistem mecatronic de transfer piese a cărui schematizare este prezentată 
în figura 1. 

Fig. 1 
Descrierea funcţională a acestui sistem este următoarea: actuatorul 3A preia o piesă din 
magazie, poziţia P2( PS), actuatorul 2A ridică piesa  până în punctul P1, iar actuatorul 1A 
deplasează piesa pe orizontală până în punctul P3. Aici actuatorul 2A realizează mişcarea de 
avans în direcţie verticală şi  ajunge în punctul P4, unde piesa este eliberată şi aşezată pe o altă 
bandă transportoare în vederea asamblării şi depozitării. Actuatorul 2A se retrage, acelaşi lucru 
realizând şi actuatorul 1A. În final actuatorul 2A face cursa de avans vertical , poziţionând 3A 
pentru reluarea ciclului de lucru. Ciclul mişcărilor este prezentat în figura 2. 

Fig. 2 
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Rezolvaţi pe foaia de test următoarele cerinţe generate de structura şi funcţionarea acestui 
sistem: 
a. Modelaţi, cu ajutorul software-lui dedicat “FluidSIM pneumatics”, schema pneumatică a 

sistemului; 

b. Modelaţi, cu ajutorul software-lui dedicat “FluidSIM pneumatics”, schema electrică a 

sistemului; 

c. Utilizând aceslaşi software, simulaţi funcţionarea sistemului şi reprezentaţi ciclograma de 

funcţionare. 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE. 
 
a. Schema pneumatică a sistemului: 

 

 
 
 



Program A Profesor-evaluator de competenţe profesionale   

 
22 

b. Schema electrică a sistemului: 

 
c. Simularea funcţionării sistemului: 
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Ciclograma sistemului: 

 
 

B7. ITEM – ESEU STRUCTURAT 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul 10 „Sisteme mecatronice”, clasa a XII – a 
Unitate de competenţă cheie:  
5. Comunicare. 
Unitate de competenţă tehnică specializată: 28 Sisteme mecatronice 
Competenţe evaluate: 28.1. Caracterizează un sistem mecatronic (conform standardului de 
pregătire profesională). 
Obiective de evaluare:  

 O1 – elevul să definească sistemul mecatronic; 

 O2 – elevul să comunice utilizând termeni specifici calificării; 

 O3 – elevul să susţină prezentări pe teme profesionale. 

 

Realizaţi o prezentare a mecatronicii în conformitate cu următoarele cerinţe: 
a. definiţie; 
b. ilustrarea domeniilor adiacente mecatronicii; 
c. cinci exemple de sisteme mecatronice. 
Răspuns corect 
a. Mecatronica este un domeniu integrator, o sinergie (conlucrare) între mecanică, electronică 
şi tehnică de calcul. 
b.  Ilustrarea domeniilor adiacente mecatronicii: 
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c. Cinci exemple de sisteme mecatronice: dispozitivul CD ROM (DVD ROM); automobilul 
modern, robotul, maşina cu comandă numerică, linia de producţie complexă (îmbutelierea 
automată a sticlelor, procesarea granulelor din material plastic, sudarea automată a 
elementelor de caroserie specifice automobilului). 

C. INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVĂ 
Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul: 10 „Sisteme mecatronice” 
Clasa a XII - a 
 
Unităţi de competenţe cheie vizate:  

 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme 

 5. Comunicare 
Competenţe cheie: 

 identifică probleme complexe 

 rezolvă probleme 

 evaluează rezultatele obţinute 

 elaborează documente pe teme profesionale; 

 utilizează termeni tehnici. 
Unitate de competenţe tehnice specializate: 

 28. Sisteme mecatronice 
Competenţe tehnice specializate: 

 11.1. caracterizează un sistem mecatronic; 

 11.2. analizează documentaţia tehnică a unui sistem mecatronic. 
 

Obiectivele evaluării. 
O1: elevul să interpreteze corect documentaţia tehnică; 
O2: elevul să descrie elementele componente ale unui sistem mecatronic; 
O3: elevul să coreleze informaţiile din documentaţie cu sistemul mecatronic analizat; 
O4: elevul să rezolve probleme specifice calificării. 
 
Conţinuturi evaluate. 
C1: Dicţionar de concepte şi termeni tehnici utilizaţi în documentaţia tehnică specifică 
sistemelor mecatronice. 
C2:  Structura sistemelor mecatronice: hardware, software. 
C3: Mediul de programare „Festo Software Tools”: limbajul STL – Statement List (lista de 
decalaraţii. 
C4: Linie de producţie complexă: controlul unui sistem de amestecare pentru material în vrac. 
 

A. DIAGRAMA OBIECTIVE – CONȚINUT 
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 O1 O2 O3 O4 

C1     

C2     

C3     

C4     

 
B. MATRICEA DE SPECIFICAȚIE 

 

Niveluri 
cognitive 

 
 

Conţinut 
 

a-şi 
aminti 

a 
înţelege 

a 
aplica 

a 
analiza 

a 
evalua 

a 
crea 

Total 
itemi 

% 

C1 I (I2, I3, 
I5, I6, 

I8) 

  I (I1, I7)    
7 

 
50 

C2 II (I11a, 
I13a) 

I, II (I4, 
I10, 

I13b,c) 

II 
(I11c) 

II (I9,  
I11b)  

   
5 

 
35,71 

C3  II (I12)   III 
(I14d) 

III 
(I14e) 

1,4 10 

C4   III 
(I14a, 

b) 

III 
(I14c) 

   
0,6 

 
4,28 

Total 
itemi 

5,66 3,66 0,73 3,53 0,2 0,2 14  

% 40,43 26,14 5,21 25,21 1,43 1,43  100 
Niveluri cognitive Cuvinte cheie 

a-şi aminti identifică,  numeşte, enumeră, recunoaşte, 
reproduce, defineşte, descrie 

a înţelege explică, demonstrează, generalizează, 
transformă, rezumă, modifică, 
parafrazează, interpretează, dă exemple 

a aplica aplică, extinde, rezolvă, ordonează, 
construieşte, utilizează, formează, 
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modelează, prognozează, pregăteşte, 
ilustrează, clasifică, examinează 

a analiza compară/contrastează, descompune, 
distinge, selectează, separă, explică, 
identifică, investighează, stabileşte relaţii 

a evalua interpretează, extrapolează, formulează 
probleme şi ipoteze, apreciază, critică, 
judecă, justifică, argumentează, susţine, 
prioritizează, recomandă, decide, măsoară  

a crea inventează, inovează,  planifică, compune, 
construieşte, proiectează, imaginează-ţi 

 
C. ITEMI 

Nume si prenume:__________________                                         Clasa:   a XII - a  ;   

Data:________________ 

 

TEST  

la disiplina “Sisteme mecatronice” 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din: 

partea a I –a se acordă 16 puncte; 

partea a II- a se acordă 35 puncte; 

partea a III –a se acordă 39 puncte. 

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 
Partea a I-a: 16 puncte 
 
Scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect: 

I.1.  Schema reprezentată în figura 1 realizează: 

Fig. 1 
a. conectarea motoarelor de curent continuu la automatul programabil; 
b. conectarea motoarelor de curent alternativ la automatul programabil; 
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c. conectarea motoarelor de curent continuu la actuator; 
d. conectarea microcontrolerului de mişcare la calculator. 

2 puncte 

I.2. Firmware este denumirea: 
a. dispozitivului de interfaţare a hardware-lui la automatul programabil; 
b. elementului component hardware a unui sistem mecatronic; 
c. end-effectorului unui robot; 
d. părţii de software instalată de producător în memoria ROM sau EPROM, cu caracter 

permanent. 
                                                                                                          2 puncte 

I.3. Manipulatorul este un robot: 

a. autonom; 
b. bidirecţional; 
c. controlat prin teledetecţie; 
d. controlat manual.  

I.4. În desenul din figura 2 este schematizat: 

Fig, 2 
a. un control de proces cu distribuitor şi cilindru pneumatic cu acţiune simplă; 
b. un control de proces cu distribuitor şi cilindru pneumatic cu acţiune dublă; 
c. un control de proces cu distribuitor şi cilindru hidraulic cu acţiune simplă; 
d. un control de proces cu distribuitor şi cilindru pneumatic cu frână. 

                                                                                                          2 puncte 
I.5. Senzorii Reed detectează: 

a. elemente piezoelectrice; 
b. elemente capacitive; 
c. elemente magnetice; 
d. elemente fotoelectrice. 

                                                                                                          2 puncte 
I. 6. Motorul pas cu pas este un: 

a. convertor electromecanic; 
b. convertor electrostatic; 
c. convertor hidrodinamic; 
d. convertor magnetostrictiv. 

2 puncte 
I.7. În secvenţa de comandă simplă (wave drive): 
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a. se alimentează pe rând câte o singură fază statorică a motorului pas cu pas; 
b. se alimentează simultan fazele statorice ale motorului pas cu pas; 
c. se alimentează pe rând câte o singură fază rotorică a motorului pas cu pas; 
d. se alimentează simultan fazele rotorice ale motorului pas cu pas. 

2 puncte 
I.8. Procesul reprezintă: 

a. modificarea unor parametri fără transformarea sistemului; 
b. o variaţie a semnalului de intrare într-un sistem; 
c. o variaţie a semnalului de ieşire a unui sistem; 
d. o transformare a unui sistem cauzată de modificarea unor mărimi (parametri); 

                                                                                                          2 puncte 
________________________________________________________________________ 
Partea a II – a: 35 puncte 

I.9. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corespunzătoare cifrelor dispuse în spaţiile libere din 
tabelul urmator astfel încât să obţineţi semnificaţia corectă a simbolului sau, după caz, 
corelarea descrierii cu simbolul şi aspectul real: 

10 răspunsuri x 1 punct = 10 puncte 

Aspect real Simbol Descriere 

 

 

 
 

1 

 

 
 

2 
 

Distribuitor pneumatic 3/2 cu 
acţionare manuală, normal 
închis  

 

 

 
 

3 

  

 
4 

  

 
5 
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6 

Drosel de cale pentru 
reglarea vitezei de deplasare 
a tijei cilindrului. 

 

 
 

7 

Distribuitor electro-
pneumatic 4/2 monostabil cu 
revenire pneumatica.  

  

 
 

8 

 
 

    
 

9 

 

 
 
 

10 

Motor de curent continuu cu 
reductor mecanic. Motorul 
se poate roti in ambele 
sensuri. 

 

I. 10. Citiţi cu atenţie enunţurile a, b, c, d, e şi notaţi în dreptul fiecăruia litera A, dacă apreciaţi 
că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / 
enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 
a. Programul nu permite microcontrolerului realizarea funcţiilor diferite cu aceeaşi configuraţie 
hardware..... 
b. Programul poate fi scris într-un editor ce permite salvarea liniilor de comandă….. 
c. Programul poate fi scris numai în limbaj de asamblare….. 
d. ROM, EEPROM şi SRAM sunt memorii ale microcontrolerului integrate în acelaşi cip, 
înlăturându-se astfel nevoia de memorie externă…. 
e. “Simplex” nu este o variantă de comunicaţie serială..... 

8 puncte 
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I.11. În figura 3 sunt prezentate simbolurile pentru un întreruptor (switch) şi o bobină de releu 
(coil): 

Fig. 3 

a. Identificaţi simbolurile. 
b. Stabiliţi relaţia între numerotare şi funcţiile din schema electrică a unui sistem mecatronic. 
c. Modelează cu cele două simboluri o schemă electrică funcţională. 

12 puncte 
I.12. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect: 
 În limbajul “Statement List” instrucţiunile se scriu sub formă de .......(1).....  si ca orice limbaj de 
programare se utilizează un set de cuvinte.....(2)...... 

2 puncte 
I.13. Examinaţi imaginea din figura 4: 
 

 
Fig.4 

şi precizaţi, pe foaia de test, următoarele: 
a. denumirea limbajului de programare; 
b. semnificaţia liniilor transversale numerotate cu 1 (Start) şi 2 (Stop); 
c. semnificaţia pătratelor numerotate cu 1, respectiv cu 2. 

3 puncte 



Program A Profesor-evaluator de competenţe profesionale   

 
31 

________________________________________________________________________ 
Partea a III-a: 39 puncte 

I.14. Se consideră un sistem mecatronic de amestecare a materialelor în vrac, reprezentat în 
figura 5.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. 
Controlul pentru materialul în vrac se poate realiza prin butonul de comandă (S1) şi un 
comutator selectiv (S2). S2 selectează silozul, care se deschide prin acţionarea butonului de 
comandă S1.  Realizaţi un control logic cu derivaţie utilizând distribuitoare de control 
direcţional 5/2 cu un singur solenoid pentru a controla ambii actuatori care acţionează asupra 
sistemelor de descărcare a silozurilor (în poziţia iniţială cilindrii se consideră extinşi), astfel: 

a. desenaţi diagrama circuitului electropneumatic; 
b. desenaţi diagrama circuitului electric; 
c. stabiliţi lista de distribuţie a operatorilor; 
d. elaboraţi programul principal în limbajul „Statement List”; 
e. elaboraţi un program alternativ în limbajul „Statement List”. 

 
 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Partea a I-a – 16 puncte 
I.1 – a; I.2 - d; I.3 - d; I.4 - b; I.5 – c; I.6 - a; I.7 - a; I.8 – d. 

                                                                 8 răspunsuri corecte  x 2 puncte = 16 puncte 
________________________________________________________________________ 
Partea a II-a – 35 puncte 
I.9.  
1 - Senzor de proximitate magnetic pentru detecţia poziţiei tijei cilindrului pneumatic.  
2 -  
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3 - Conector T (ramificaţie). 
4 - Cilindru cu simpla acţiune, revenire cu arc,  cursa 50mm , diametrul pistonului 10 mm. 
5 - Cilindru cu dublă acţiune cursa de 50 mm si diametrul pistonului de 10mm. 
6 -  

 
7 -  

 

 
8 - Distribuitor electro-pneumatic 4/2 bistabil. 
9 - Interfaţa multi-pin pentru conexiunile electrice de intrări/ieșiri. 
10 –  

 
10 răspunsuri corecte  x 1 punct = 10 puncte  

I.10. a - F; b – A; c – F; d – A; e – F. 
5 răspunsuri corecte  x 1 punct = 5 puncte  

 
Reformularea enunţurilor false: 
a. Programul permite microcontrolerului realizarea funcţiilor diferite cu aceeaşi configuraţie 
hardware. 

1 punct 
c. Programul poate fi scris în cod maşină (hexazecimal), limbaj de asamblare şi limbaj de nivel 
înalt (C, Pascal, Basic).  

1 punct 
e. “Simplex” este este o variantă de comunicaţie serială, în care numai un echipament emite, iar 
celălalt recepţionează. 

1 punct 

I.11.  
a. 

 întreruptor (switch) – a; bobină de releu (coil) – b 
2 puncte 

b.  
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1 – conexiune 24V; 2 – conexiune 0V; 3 – contact normal deschis; 4 – bobină; 5 – conexiune 
24V; 6 – conexiune 0V. 

6 răspunsuri corecte  x 1 punct = 6 puncte  

c. 
+24V

S

Y

  0V

1

 
4 puncte 

I.12. 1 – text; 2 – cheie. 

2 puncte 

I.13.  

a. Diagrama Grafcet. 

b. Tranziţii. 

c. Paşi, secvenţe ale unui proces. 

3 puncte 

________________________________________________________________________ 

Partea a III-a – 39 puncte 
I.14.  

a. Diagrama circuitului electropneumatic. 

 

 
5 puncte x două scheme desenate corect = 10 puncte 

 

v=0

4(A) 2(B)

3(S)5(R)

1(P)

Y1

v=0

4(A) 2(B)

3(S)5(R)

1(P)

Y2

SILO A SILO B
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b. Diagrama circuitului electric. 

 
5 puncte pentru desenarea corectă a schemei 

c. Lista de distribuţie a operatorilor. 

 

1 punct x patru etichetări corecte = 4 puncte 

d. Programul principal în limbajul “Statement List”. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Operator 
absolut 

Operator 
simbolic 

Funcţii 

I0.0 S1 Buton de pornire 

I0.1 S2 Comutator selectiv 

O0.0 Y1 Cilindrul A se retrage 

O0.1 Y2 Cilindrul B se retrage  

 

STEP 10 

 

IF   S1  „Buton de pornire 
 AND N S2  „Comutator selectiv 

THEN SET  Y1  „Cilindrul A se retrage 
 JMP TO  20 

 

IF   S1  'Buton de pornire 

 AND  S2  'Comutator selectiv 

THEN  SET  Y2  'Cilindrul B se retrage 

  

STEP 20 

 

IF   N S1  'Buton de pornire 
THEN RESET  Y1  'Cilindrul A se retrage 

 RESET  Y2   'Cilindrul B se retrage  

JMP TO 10 
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11 rânduri de program corecte x 1 punct = 11 puncte 

e. Programul alternativ în limbajul “Statement List”. 

 
 

 

 

 
 
 

 
9 rânduri de program corecte x 1 punct = 9 puncte 

 

D. PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL 

D1. TEST ADMINISTRAT LA CLASĂ 
 

Calificarea: Tehnician mecatronist 
Modulul: 10 „Sisteme mecatronice” 
Clasa a XII -a 
 
Unitate de competenţe cheie vizată:  

 5. Comunicare 
Competenţe cheie: 

 elaborează documente pe teme profesionale; 

 utilizează termeni tehnici. 
Unitate de competenţe tehnice specializate: 

 28. Sisteme mecatronice 
Competenţe tehnice specializate: 

 11.1. caracterizează un sistem mecatronic; 

 11.2. analizează documentaţia tehnică a unui sistem mecatronic. 
 

Obiectivele evaluării. 
 
O1: elevul să definească sistemul mecatronic. 
O2: elevul să descrie elementele componente ale unui sistem mecatronic. 

 
STEP 10 
IF   S1  ‘Buton de pornire 
 AND N S2  ‘Comutator selectiv 
THEN SET  Y1  ‘Cilindrul A se retrage 
THEN RESET  Y1  ‘Cilindrul A se retrage 
IF   S1  'Buton de pornire 
 AND  S2  'Comutator selectiv 
THEN  SET  Y2  'Cilindrul B se retrage 
THEN  RESET  Y2  'Cilindrul B se retrage 
IF    NOP   
THEN JMP TO 10 
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O3: elevul să interpreteze structura unui sistem mecatronic. 
O4: elevul să explice funcţional sistemul mecatronic. 
 
Conţinuturi evaluate: 
 
C1: Definiţia sistemului mecatronic, în general. Exemple de sisteme mecatronice. 
C2: Elemente hardware şi software specifice sistemelor mecatronice.  
C3: Structura unui sistem mecatronic prin analogie cu un sistem clasic. Exemplu: sistemul 
mecatronic EVT (Electromagnetic Valve Train) vs sistemul clasic de distribuţie la motorul cu 
ardere internă. 
C4: Funcţionarea sistemului mecatronic EVT. 
 

D. DIAGRAMA OBIECTIVE – CONȚINUT 
 

 O1 O2 O3 O4 

C1     

C2     

C3     

C4     

 
E. MATRICEA DE SPECIFICAȚIE 

 

Niveluri 
cognitive 

 
 

Conţinut 
 

a-şi 
aminti 

a 
înţelege 

a 
aplica 

a 
analiza 

a 
evalua 

a 
crea 

Total 
itemi 

% 

C1 I. 1 (I1)      1 6,66 

C2 I. 1 (I2) II. 1 (I6) III. 2 
(I13, 
I15) 

 II. 1 
(I7) 

II. 1 (I9) II. 1 
(I10) 

7 46,66 

C3 I. 3 (I3, 
I4, I5) 

III. 1 
(I11) 

 II. 1 (I8)   5 33,33 

C4  III. 1 
(I12) 

  III. 1 
(I14) 

 2 13,33 

Total 
itemi 

5 3 2 2 2 1 15  
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% 33,33 20 13,33 13,33 13,33 6,66  100 
Niveluri cognitive Cuvinte cheie 

a-şi aminti identifică,  numeşte, enumeră, recunoaşte, 
reproduce, defineşte, descrie 

a înţelege explică, demonstrează, generalizează, 
transformă, rezumă, modifică, 
parafrazează, interpretează, dă exemple 

a aplica aplică, extinde, rezolvă, ordonează, 
construieşte, utilizează, formează, 
modelează, prognozează, pregăteşte, 
ilustrează, clasifică, examinează 

a analiza compară/contrastează, descompune, 
distinge, selectează, separă, explică, 
identifică, investighează, stabileşte relaţii 

a evalua interpretează, extrapolează, formulează 
probleme şi ipoteze, apreciază, critică, 
judecă, justifică, argumentează, susţine, 
prioritizează, recomandă, decide, măsoară  

a crea inventează, inovează,  planifică, compune, 
construieşte, proiectează, imaginează-ţi 

 
 

F. ITEMI 
Nume si prenume:__________________                                         Clasa:   a XII - a     

Data:________________ 

 

TEST  

la disiplina “Sisteme mecatronice” 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din: 

partea a I –a se acordă 25 puncte; 

partea a II- a se acordă 35 puncte; 

partea a III –a se acordă 30 puncte. 

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

 
Partea a I-a: 25 puncte 
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Scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect: 

I.1.  Mecatronica este prin definiţie: 
a. fuziunea tehnologică şi sinergică Mecanică – Electronică – Tehnică de calcul; 
b. fuziunea tehnologică şi sinergică Mecanică – Marketing– Tehnică de calcul; 
c. fuziunea tehnologică şi sinergică Informatică – Electronică – Tehnică de calcul; 
d. fuziunea tehnologică şi sinergică Mecanică – Informatică – Tehnică de calcul. 

5 puncte 

I.2. Care din următoarele exemple sunt sisteme mecatronice: 
a. sistemul de distribuţe cu tachet şi culbutor; 
b. sistemul de aprindere cu ruptor distribuitor; 
c. sistemul de alimentare cu pompă clasică de benzină; 
d. sistemul de scriere citire DVD-ROM. 

                                                                                                          5 puncte 
I.3. Identifică varianta care conţine denumirea unui element component specific sistemelor 

mecatronice: 

a. aparat de calibrare; 
b. bridă; 
c. software dedicat; 
d. tensiometru. 

5 puncte 

I.4.  Subansamblul schematizat în figura 1 aparţine: 

a. sistemului de distribuţie „Electromagnetic Valve Train” 

b. sistemului de distribuţie clasic; 

c. sistemului „Common Rail”; 

d. sistemului de condiţionare a semnalelor. 

 

kx0 kx0
dd

x Fem

EM2 EM1

Supapă

Fig. 1 

5 puncte 

I.5. schema reprezentată în figura 2 este: 
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Fig. 2 

a. actuatorul sistemului „Common Rail”; 

b. comutatorul electronic al sistemului „Electromagnetic Valve Train”; 

c. comutatorul electronic al dispozitivului CD ROM; 

d. întreruptorul electronic al unui sistem mecatronic. 

5 puncte 

________________________________________________________________________ 

Partea a II – a: 35 puncte 

I.6. Explică următorul fragment de program scris în limbaj Pascal: 
uses crt; 

begin 

port[$378]:=$1; 

delay(4000); 

port[[$378]:=$2; 

delay(4000); 

end.  

 
10 puncte  

I. 7. În coloana A sunt indicate diferite Elemente component ale unui sistem mecatronic, iar în 
coloana B, Simboluri specifice acestor componente. Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile 
corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 

A. Elemente componente ale unui sistem 
mecatronic 

B. Simboluri 

3. Buton cu blocare c.              

4. Bobina releului numărător 
d.        

3.   Bobina releului 

c.  
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5. Compresor 

d.    

6. Distribuitor (valvă direcţională) 

e.             

6.   Unitate de procesare a aerului 

f.              

 

g.              

 

h.     

 6 puncte   

I.8. În figura 3 este prezentat un sistem de distribuţie pentru motorul termic, în două variante: 

a) sistemul în variantă mecatronică şi b) sistemul în variantă clasică.  Compară cele două 

sisteme şi răspunde pe foia test următoarelor cerinţe: 

 

a)                                     b) 

                                                                              Fig. 3 

a. identifică sistemele; 

b. explica rolul funcţional al electromagneţilor, respectiv al arcurilor elicoidale din 

compunerea sistemului reprezentat în figura 3 a); 

c. identifică elementul component 4 al sistemului reprezentat în figura 3 b). 

10 puncte 

I.9. Citiţi cu atenţie enunţurile a, b, c, d, e şi notaţi în dreptul fiecăruia litera A, dacă apreciaţi că 
enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / 
enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 
a. Actuatorii  au rol senzorial..... 
b. Actuatorii liniari sunt reprezentaţi de motoarele electrice rotative….. 
c. Actuatorii nu au rol structural….. 
d. Materialele inteligente au capacitatea de a se deforma controlat…. 
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e. Pentru dezvoltarea forţelor şi momentelor în sistemele mecatronice se utilizează elemente 
de acţionare  de cele mai diferite tipuri şi forme de energie, numite actuatori..... 
 
 

9 puncte 

________________________________________________________________________ 

Partea a III – a: 30 puncte 

I. 10. Grupaţi simbolurile limbajului de programare „Ladder Diagram”, din desen, astfel încât să 

compuneţi un program simplu: 

 

           
5 puncte 

I. 11. Rezumă, pe foaia de răspuns, în maximum trei rânduri dezavantajul principal specific 
actuatorului electromagnetic din compunerea sistemului „Electromagnetic Valve Train” şi 
propune o soluţie de eliminare a acestui dezavantaj. 

5 puncte 

I. 12. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect: 
a. În sistemul “Electromagnetic Valve Train” .......(1)..... deplasării supapei, frecvenţa 
şi.....(2)......sunt comandate de calculatorul (automatul programabil) de bord. 
b. actuatorul electromagnetic reprezintă de fapt sistemul ...(3).... alimentarea efectuându-se 
în…..(4)…… 
 
 

4 puncte 
I. 13. În figura 4 este prezentată structura tipică a unui automat programabil din compunerea 
unui sistem mecatronic. 

 
Fig. 4 
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Descrieţi pe foaia de răspuns blocul funcţional “Condiţionare” 
2 puncte 

I. 14. Realizează o prezentare a sistemului mecatronic “Electromagnetic Valve Train” în 
conformitate cu următoarele cerinţe: 
a. argumentează principalul avantaj al sistemului EVT în comparaţie cu sistemul classic de 
distribuţie. 
b. ilustrează, prin blocuri funcţionale, schema de comandă a actuatorilor electromagnetici şi 
precizează care este elementul prioritar; 
c. interpretează funcţionarea unui motor cu opt supape echipat cu EVT 
 

10 puncte 
I. 15. Modelează schema de conectare a unui distribuitor 5/2, acţionat cu electromagnet şi 
revenire cu arc la un cilindru pneumatic cu dublă acţiune. 

4 puncte 
 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
Partea a I-a – 25 puncte 
I.1 – a; I.2 - d; I.3 - c; I.4 - a; I.5 – b;  

                                                                 5 răspunsuri corecte  x 5 puncte = 25 puncte 
________________________________________________________________________ 
Partea a II –a – 35 puncte 
 
I.6 – 10 puncte 
 Trimite 1 binar pe portul paralel al calculatorului  

2 puncte 
Păstrează starea timp de 4 secunde 

2 puncte 
Trimite 2 binar pe portul paralel al calculatorului 

2 puncte 
Păstrează starea timp de 4 secunde 

2 puncte 
Actuatorul se va mişca într-un sens timp de 4 s, apoi se inversează sensul de mişcare timp de 4 s 

2 puncte 
 

5 răspunsuri corecte x 2 puncte = 10 puncte 
I.7 – 6 puncte 
 1-e; 2-h; 3-f; 4-a; 5-c; 6-b. 

6 răspunsuri corecte x 1 punct = 6 puncte 
 
 

 
I.8 – 10 puncte 
a.  
sistem de distribuţie mecatronic “Electromagnetic Valve Train”   a)                



Program A Profesor-evaluator de competenţe profesionale   

 
43 

2 puncte 
sistem de distribuţie clasic, cu tachet şi culbutor b) 

2 puncte 
b.  
Doi electromagneţi şi două arcuri elicoidale,  se deplasează în sensuri opuse 

2 puncte 
pentru a realiza un  regim dinamic  corespunzător, în condiţiile  în care forţele de inerţie pot 
atinge valori mari, iar forţele de presiune sunt, de asemenea, importante în faza de evacuare a 
gazelor din motorul termic. 

3 puncte 
c. culbutor 

1 punct 
 

I.9 – 9 puncte 
a - A; b – F; c – F; d – A; e – A. 

5 răspunsuri corecte x 1 punct = 5 puncte 
Reformularea enunţurilor false: 
b. Actuatorii liniari cu elemente deplasabile sunt reprezentaţi de cilindri.  

2 puncte 
c. Actuatorii au rol structural întrucât preiau încărcările şi sarcinile transmise.  

2 puncte 
________________________________________________________________________ 
 
Partea a III – a: 30 puncte 

I.10 –  5 puncte 

 
3 elemente notate x 1 punct = 3 puncte 

Evidenţierea (îngroşarea) magistralei de semnale (bus-ul) = 1 punct 
Evidenţierea (îngroşarea) bornei “-“ = 1 punct 

I. 11 – 5 puncte 
Un dezavantaj al acestui actuator electromagnetic este viteza mare de aşezare a supapei pe 
scaunul ei. 

1 punct 
 Problema poate fi soluţionată prin anularea instantanee a forţei în momentul aplicării comenzii 
corespunzătoare comutării poziţiei. 

4 puncte 
 
I. 12 – 4 puncte 
1 –controlul; 2 – durata; 3 – mecatronic; 4 – în current continuu. 
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4 răspunsuri corecte x 1 punct = 4 puncte 
 
I. 13 – 2 puncte 
Dispozitivul de condiţionare a semnalelor cuprinde filtre şi amplificatoare 

1 punct 
şi are rolul de a prelucra semnalele în concordanţă cu cerinţele impuse de intrarea în 
controlerul mişcării. 

1 punct 
 
 
I. 14 – 10 puncte 
a. înlocuieşte axul cu came, tachetul şi culbutorul din sistemul clasic de distribuţie, deci sunt 
piese mai puţine, uzură mică şi mentenanţă simplă, iar jocul termic este stabil. 

 1 punct 
b.  

 
5 blocuri funcţionale  x 0,5 puncte = 2,5 puncte 

Elementul prioritar este electromagnetul (actuatorul) întrucât face legătura între sistemul de 
comandă şi sistemul electric. 

0,5 puncte 
c. Pentru un motor cu opt opt supape se alocă 8 biţi care reprezintă starea dorită pentru cei opt 
electromagneţi.  

2 puncte 
Cănd electromagnetul pentru deschidere este activat, cel pentru închidere este dezactivat şi 
invers.  

2 puncte 
Pentru comandă sunt necesare opt semnale de comandă şi opt circuite inversoare (care asigură 
comanda inversată). 

2 puncte 

I. 15. – 4 puncte 
 

4 2

5

1

3
 

Reprezentarea corectă a distribuitorului  
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1 punct 
Adăugarea electromagnetului (electrovalvei) 

1 punct 
Adăugarea arcului de revenire 

1 punct 
Reprezentarea corectă a cilindrului cu dublă acţiune 

1 punct 
 

 

 

 



D2.  REZULTATE OBŢINUTE 

Tabelul D1 

Nr. 
crt. 

Item 
Nume elev 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P 

1 Budeanu 
Cătălin 

5 5 5 5  2 6 7 6 2 1 2 1 3 3 53 

2 Corăscu 
George 

 5 5 5 5 4 6 4 4 1 1 3  0,5  44 

3 Chivu Andrei 5 5 5 5  4 6 7 7 2 2 2  3  53 

4 Danţiş Cosmin 5 5 5 5 5 4 6 7 7 2 1 2 1 6 4 65 

5 Dima Ionuţ 5 5 5 5  4 6 7 6 2 1 2 1 4 2 55 

6 Enache Sorin 5 5 5 5  4 5 7 6 2 2 2 1 3  56 

7 Ghioş Viorel 5 5 5 5 5 6 6 7 7 2 1 3 1 4 3 63 

8 Nenciu 
Nicoleta 

5 5 5 5  2 6 6 4 2 3 1 1 5  50 

9 Paicu George 5 5 5 5 5 4 6 8 7 2 1 2 1 4 3 63 

10 Postelnicu 
Eduard 

5 5 5 5 5 4 6 7 7 2 5 3 1 5  65 

11 Postăvaru 
Oana 

5 5 5 5 5 4 6 7 7 2 1 2 1 5 3 63 

12 Răuţă Alina 5 5 5 5  6 6 7 7 2 5 2 1 1,5 3 61 

13 Sbârciog Dănuţ 5 5 5 5  2 6 8 6 2 1 2 1 3 2 52 

14 Voicu Ionuţ 5 5 5 5  4 6 7 6 2 1 2 1 3 4 56 

15 Zamfir Cristina 5 5 5 5  4 6 7 7 2 3 2 1 5 4 59 

Punctaj total pe item 
planificat 

75 75 75 75 75 150 90 150 135 75 75 60 30 150 60 1350 

Punctaj total pe item 
realizat 

70 75 75 75 30 58 89 103 94 29 29 32 13 55 31 858 

Procent [%] 93,3 100 100 100 40 38,6 98,8 68,6 69,6 38,6 38,6 53,3 43,3 36,6 51,6 63,5 
 



 D3. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 
Fig. D1 

 
Fig. D2



 
 

 
Fig. D3 Diagrama rezultatelor 

 
Fig. D4 
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3. 1. EVALUARE PREDICTIVĂ (UNDE M-AM AFLAT ŞI UNDE AM AJUNS) 

Punct iniţial: nu cunosc suficient nivelul clasei şi gradul de motivare al elevilor pentru a 

se realiza ca tehnicieni. În fapt doresc să verific dacă elevii au aptitudini reale de a deveni 

Tehnicieni mecatronişti şi de asemenea să identific greşelile personale în procesul de predare. 

 Punct final: cunoaşterea elevilor, depistarea greşelilor – elemente care să genereze 

elaborarea unui progam de instruire diferenţiat.. 

Pentru eşantionare am aplicat metoda selecţiei: aleg un grup de elevi la întâmplare şi 

atunci este posibil  ca oricare alt grup din aceeaşi clasă să posede aceleaşi carcateristici. 

Consider reprezentativ grupul format din şapte elevi. 

 Metoda selecţiei mă va ajuta atât în concentrarea efortului cât şi în economisirea 

timpului de lucru, dată fiind complexitatea problemei de rezolvat. 

3. 2. UTILIZAREA ELEMENTELOR DE STATISTICĂ 

 

a) Indice ce exprimă tendinţa centrală4:   

- media: 
n

X

n

i

i

X


 1 , în care: 

x i valoarea punctajului obţinut, corespunzatoare unui item; 

n este numărul de itemi luaţi în calcul (fiecare item / activitate vizează o anumită aptitudine sau 

un grup de aptitudini). 

b) Indici ai variabilitaţii (abateri de la tendinţa centrală): 

- amplitudinea împrăştierii (variaţia posibilă) A – diferenţa dintre cele două extreme ale 

şirului, valoarea maximă şi valoarea minimă ( număr maxim si număr minim de elevi 

care au rezolvat o anumită problemă, sau au participat la o activitate; număr maxim  

şi număr minim de punctaj obţinut pentru un item): 

A = Xmax. – Xmin. 

-    abaterea standard σ surprinde gradul de împrăştiere a rezultatelor faţă de tendinţa 

centrală (numărul mediu de participanţi la una dintre activităţi, punctaj mediu); Datele 

                                                
4 Mihai Mircescu – „Pedagogie”, Editura „Printech”, Bucureşti, 2004. 
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pot fi condensate şi sintetizate prin reprezentări grafice (histograme şi poligoane de 

frecvenţă) care vor fi prezentate Consiuliului de administraţie şi Consiliului profesoral: 

 

σ = 
1

)(

1

2






n

XX

n

i

I

 

 
c) Calculul deviaţiei standard σ. 

 



Tabelul D2 

Item 
 
Elev 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 

Budeanu 
Cătălin 

5 5 5 5   2 6 7 6 2 1 2 1 3 3 

Corăscu 
George 

  5 5 5 5 4 6 4 4 1 1 3   0,5   

Chivu 
Andrei 

5 5 5 5   4 6 7 7 2 2 2   3   

Danţiş 
Cosmin 

5 5 5 5 5 4 6 7 7 2 1 2 1 6 4 

Dima 
Ionuţ 

5 5 5 5   4 6 7 6 2 1 2 1 4 2 

Enache 
Sorin 

5 5 5 5   4 5 7 6 2 2 2 1 3   

Ghioş 
Viorel 

5 5 5 5 5 6 6 7 7 2 1 3 1 4 3 

Deviaţia 
standard 

0 0 0 0 0 1,154 0,377 1,133 1,069 0,377 0,487 0,487 0 1,651 0,816 

Xmax 5 5 5 5 5 6 6 7 7 2 2 3 1 6 4 

Xmin 0 5 5 5 0 2 5 4 4 1 1 2 0 0,5 0 

A 5 0 0 0 5 4 1 3 3 1 1 1 1 5,5 4 

Media 5 5 5 5 5 4 5,857 6,571 6,142 1,857 1,285 2,285 1 3,357 3 



 

 

Fig. D5 

Se observă că cele mai mari deviaţii de la tendinţa centrală s-au înregistrat pentru itemii I6, I8, 

I9 şi I14 care presupun: 

 explicarea unui fragment de program în limbajul Pascal (I6); 

 analizarea unui sistem mecatronic (I8); 

 evaluarea elementelor hardware specifice sistemelor mecatronice (I9); 

 evaluarea, din punct de vedere funcţional, a sistemelor mecatronice (I14). 

 
Concluzie   

 Se impune următorul  

D4.   PROGRAM DE REABILITARE 
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PROGRAM DE REABILITARE  

 
Continuarea activităţilor de cunoaştere a elevilor de către profesor 

Activitatea Argumente Descriere 

Invitarea unui psiholog şcolar 
specializat în inteligenţe 
multiple 

Cunoaşterea tipului de 
inteligenţă a elevului 

Aplicarea unor teste pentru 
depistarea, cu o precizie mai 
mare a tipului de inteligenţă 
specific fiecarui elev şi în 
funcţie de rezultate se va 
proiecta instruirea în 
perspectivă. 

Lista de interese Cunoaşterea intereselor 
elevilor 

Aplicarea chestionarelor de 
interese in cadrul orelor de 
dirigenţie. 

Testarea aptitudinilor 
 

 
Depistarea aptitudinilor 
relevante 

Coroborarea testului aplicat 
cu alte metode de investigaţie 
şi interpretarea acestora cu 
scopul de a proiecta o 
instruire diferenţiată. 

Autocunoaşterea elevilor 

Lista cu definiţii Depistarea a ceea ce este 
specific pentru fiecare. 
Formarea unei imagini de 
ansamblu asupra grupului. 
Recunoaşterea celorlalţi. 
Realizarea unei comunicări 
directe, în special pentru 
situaţiile în care elevul face 
parte dintr-un grup ce trebuie 
să întocmească un proiect. 

Fiecare elev scrie pe un bileţel 
o carcateristică a sa pe care 
presupune că ceilalţi nu o 
cunoaşte, fară să se semneze. 
Se întocmeşte o listă cu 
carcateristicile numerotate. 
Prin discuţii fiecare încearcă 
să identifice persoanele 
cărora le aparţin 
caracteristicile. 
Cei care nu au fost identificaţi 
işi spun carcateristicile. 

Picasso Un lucru ambiguu primeşte o 
semnificaţie în funcţie de 
background şi unghiul fizic de 
vedere. 

Un elev desenează o figură 
ambiguă, iar ceilalţi scriu ce 
reprezintă. 

Număra până la 10 Dezvoltarea atenţiei, 
surprinderea structurii 
grupului 

Elevii stau in cerc şi unul 
începe numărătoarea din 1 în 
1. 
Dacă doi sau mai mulţi elevi 
rostesc deodată aceeaşi cifră 
se reia numărătoarea de la 



Program A Profesor-evaluator de competenţe profesionale   

 
54 

început. 

Legătura dintre elev şi modulul “Sisteme mecatronice” 

Metoda K-W-L 
(corelată cu un studiu de caz) 

Efectuarea unui bilanţ între 
elev şi ceea ce aşteaptă de la 
calificare (Tehnician 
mecatronist) 
Clarificarea problemelor. 

Ce ştiu? 
Ce vreau să ştiu? 
Ce am invăţat? 

Practica reflectivă Instituirea unei culturi în care 
nimeni nu este vinovat. 
Elevii trebuie să recunoască 
atunci când întâmpina 
dificultăţi şi să le considere 
oportunităţi de dezvoltare şi 
nu eşecuri. 
Analizarea în permanenţă a 
ceea ce facem duce pe un 
drum al imbunătăţirii 
continue. 

Spune 10 lucruri negative şi 
10 pozitive despre aceasta 
disciplină. 
Lucruri care mi-au plăcut şi de 
ce. 
Lucruri care nu mi-au plăcut şi 
de ce. 

Puterea limbajului pozitiv 

Verificarea limbajului folosit 
de profesor 

Cuvintele au efect puternic. 
Alegerea cuvintelor permite 
abordarea pozitivă a 
schimbării. 

Înlocuieşte  
Dar… cu Şi… 
Schimbă…cu Învaţă… 
Problemă…cu Ocazie… 
Eşec…cu Ocazie pentru 
feedback 
Ei…cu Noi… 

Aplicarea tehnicilor de instruire diferenţiată 

Contracte de învăţare Declanşarea responsabilităţii Înţelegeri scrise între 
profesori şi elevi care descriu 
sarcinile ce trebuie îndeplinite 
şi perioada de timp. 

Intrebările de reflecţie Pe masură ce invaţă, elevii 
sunt deprinşi să pună 
întrebări. 

Care sunt elementele cheie? 
Cât de bine am înţeles acest 
aspect? 
Cum aş putea să explic 
altcuiva acest aspect? 
Cum poate fi verificat cât am 
invăţat şi am înţeles? 
Cum pot fi aplicate aceste 
cunoştinţe? 

Invăţarea pentru performanţă Elevii care nu obţin rezultate 
bune la teste vor fi tentaţi şi 
ajutaţi sa-i ajungă pe cei 

Întocmirea şi aplicarea 
testelor de recuperare pentru 
elevii cu un nivel scăzut al 
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performanţi. cunoştinţelor precerute. 
Întocmirea şi aplicarea 
testelor de progres pentru 
elevii care obţin performanţe. 

Jocuri şi competiţii Elevii concurează între ei. Cine realizează cel mai bun 
proiect? 
Cine realizează cea mai 
sugestivă diagramă? 
Cine realizează cel mai bun 
program? 

Recapitularea în lanţ Recapitularea întregii 
problematici 

Fragmente din scheme cu 
hardware şi liste cu software 
dedicate se prezintă elevilor. 
Li se cere prezentarea pe 
rând, în ordine, tuturor 
celorlalţi. 

Studiul de caz Analiza detaliată a unui proces 
/ fenomen / eveniment / 
sistem mecatronic / element 
hardware / element software 

Investigarea (ex.) elementelor 
hardware coroborate cu 
elementele software. 

Studiul supravegheat Mobilizarea elevilor cu 
motivaţie scazută. 

Profesorul coordonează 
rezolvarea sarcinii. 

Folosirea organizatorilor 
grafici 

Structurarea informaţiei Diagrama Venn 
Grafic pentru structuri tip 
descriere. 
Grafic pentru structuri de tip 
secvenţial. 
Grafic pentru structuri tip 
cauză – efect. 
Grafic pentru structuri de tip 
problemă - soluţie 

Reglarea activităţii profesorului 

Completarea fişelor de 
feedback, periodic. 

Depistarea erorilor făcute de 
profesor şi în special, a 
didacticismului, a pedagogiei 
exagerate. 
Prin intermediul feed-back-

ului influenţarea devine 

bilaterala. Nu se ştie „cine dă 

şi cine primeşte”, astfel că şi 

profesorul trebuie să înveţe 

Cel puţin odată pe semestru 
profesorul va cere elevilor să 
completeze o fişă de feedback  
şi va contabiliza rezultatele 
care vor contribui la 
corectarea comportării. 
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deopotrivă împreună cu elevii 

şi chiar de la aceştia („o şcoală 

în care profesorul nu învaţă 

este o absurditate” - afirma C-

tin Noica). 

 

 

D5.  ESEU REFLEXIV PRIVIND ACHIZIŢIILE DIDACTICE ÎN CADRUL ACESTUI 

PROGRAM DE FORMARE 

 Am invăţat să fac echilibrul între : 

o abstract şi cotidian : acum urmăresc, mai mult ca niciodată, ca elevii să poată aplica 

cunoştintele ştiinţifice în viaţa de zi cu zi ; 

o algoritmic şi creativ – investigativ : accept regula aplicabilă, dar în acelaşi timp, 

permit elevilor să exprime puncte de vedere, să realizeze schimburi de idei, să 

argumenteze şi să coopereze ; 

o riguros şi estimativ – solict elevilor argumentări complete şi demonstraţii riguroase, 

dar în acelaşi timp, permit alegerea rapidă a unor decizii, prin estimare, atunci când 

aceasta se impune, exemplu, ştiind carcateristicile tehnice globale ale unui calculator 

şi marimea unui program care urmează să fie instalat, nu pun elevul să calculeze, 

exact în biţi, spaţiul necesar, ci îl pun să estimeze dacă programul încape în partiţia 

« C » - cu rezerva necesară (500 MB) ; 

o structurat şi nestructurat – în viaţa cotidiană situaţiile – problemă sunt altfel 

formulate decât la şcoală, din această cauză mulţi absolvenţi nu se pot descurca, 

chiar în situaţii simple, prin urmare, este necesar ca datele şi cerinţele să fie explicit 

formulate, atunci când problema este foarte grea ; 

  Achizitiile didactice îmi permit acum să-mi întăresc „puterea” ca profesor, prin 

descoperirea sau activarea urmatoarelor componente: 

o charisma - capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria personalitate; 

o ascendenţa - capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin simpla prezenţă; 

o puterea intelectuală - puterea expertului, a celui care ştie; 
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o resursele de putere - capacitatea unui profesor de a organiza elementele unei activităţi 

în clasă. 

 Din punctul de vedere al formării profesionale achziţiile didactice mi-au activat şi 

dezvoltat posibilitatile de abordare transdisciplinară a tuturor demersurilor, prin: 

o identificarea conceptelor şi macroconceptelor specifice disciplinelor pe care le 

predau ; 

o sintetizarea legăturilor interdisciplinare, evitând astfel, suprapunerile, contradicţiile în 

predare / invăţare / evaluare, exemplu : proiectez acum activităţi în care elevii 

folosesc competenţele specifice mecanicii, electronicii şi tehnicii de calcul ; 

o testele proiectate au caracter transdisciplinar. 

Transdisciplinaritatea – reprezintă gradul de integrare a curriculum-ului până la fuziune, faza 

cea mai complexă şi mai radicală a integrării. Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o 

„decompartimentare” completă a disciplinelor de studiu implicate. Fuziunea cunoştinţelor  

specifice diferitelor discipline conduce la fuziunea unor câmpuri de investigaţie, la dezvoltarea 

unor proiecte integrate sau chiar la conceperea unor programe de cercetare . 

Mi-am dat seama că abordarea transdisciplinară înseamna un demers bazat pe dinamica 

şi interacţiunea a patru niveluri de intervenţie educativă: disciplinar, pluridisciplinar, 

interdisciplinar şi transdisciplinar. Recunoaşterea caracterului distinct al abordărilor menţionate 

nu implică ignorarea caracterului lor profund complementar. Mai mult, disciplinaritatea, 

pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritaatea sunt cele patru săgeţi ale 

unuia şi aceluiaşi arc: al cunoaşterii. 

 Pentru a evalua corect se impune o selectare eficientă a conţinutului în raport cu 

obiectivele. Pentru aceasta o să utilizez mai des Matricea lui Davies. Iată un exemplu : 

Să presupunem ca avem de predat o lecţie la modulul „Sisteme mecatronice” – disciplină 

tehnică specifică clasei a XII – a, specializarea „Tehnician Mecatronist”. Titlul lecţiei „Linii de 

producţie complexe”. 

Algoritmul aplicării matricei lui Davies, inclus într-un design didactic, este următorul: 
 

1. Stabilirea obiectivelor. 
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Cod / tip Conţinutul obiectivului 
 (Ce se cere, denumirea 

comportamentului 
observabil) 

Condiţii de probare 
 (Ce se oferă, probarea 

comportamentului, 
schimbării) 

Criterii de reuşită  
(Ce se acceptă, nivelul 

de performanţă 
accepatbilă) 

O1 / 
cognitiv  

Să definească linia de 
producţie complexă. 

Documentar tehnic – 
prezentare video 

Cel puţin o definiţie 
completă (Nu există o 

definiţie unanim 
acceptată) 

O2 / 
cognitiv 

Să identifice elementele 
componente ale unei linii de 
producţie complexe. 

Documentar tehnic – 
prezentare video 

Minimum cinci 
elemente componente 

O3 / 
cognitiv 

(evaluare) 

Să utilizeze un software 
dedicat pentru programarea 
procesului care se desfăşoară 
pe linia de producţie dată ca 
exemplu. 

Fiind date elementele 
componente care 
realizează funcţiile 
cerute de proces şi 

calculator ce posedă 
soft.-urile „Multiprog”  

şi „FluidSim”. 

Programarea procesului 
în limbajul: 

Ladder Diagram, sau 
Instruction List, sau 
Structured Text, sau 

Function Block Diagram 

 
2. Selectarea conţinutului. 
2.1. Elemente noi de conţinut. 

Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut Cod 
obiectiv 

operaţional 

 
 

C1 

Definiţia linei de producţie 
complexă. 

 Scurt istoric. 

 Definiţia propriu-zisă 

 
 

O1 

 
C2 

Elementele componente ale unei 
linii de producţie complexe. 

 Computer industrial 

 Automat programabil 

 Roboţi industriali 

 Echipamente de proces 

 Sisteme de manipulare, 
transport şi depozitare 

 Software dedicat 

 Echipamente de 
comunicare în reţea. 

 
O2 

 
C3 

Programarea procesului care se 
desfaşoară pe linia de producţie 

complexă. 

 Ecuaţia booleeană a 
procesului 

 Programarea în Ladder 
Diagram 

 Programarea în 
Instruction List 

 Programarea în Structured 

 
O3 
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Text 

 Programarea în Function 
Block Diagram. 

2.3. Elemente anterioare de conţinut. 

Sistem mecatronic, elemente componente ale unui sistem mecatronic, simboluri şi semne 

convenţionale, elemente de programare ale sistemelor mecatronice, automate 

programabile, acţionări electropneumatice, comandă numerică, firmware, CAM. 

3. Selecţia primară a noţiunilor. 

 Concept cheie principal: linia de producţie complexă. 

 Concepte cheie (pentru introducerea noţunii sunt utile): sistem mecatronic (robot 

industrial), elemente componente ale unui sistem mecatronic, automate 

programabile, inteligenţa artificială. 

 Graful conceptelor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Matricea lui Davies 
 1 2 3 4 5 

1      
2      
3      
4      
5      

4. Concluzie: căsuţele marcate sunt grupate şi cât mai aproape de diagonala matricii, rezultă 

aport direct de informaţii. Cu alte cuvinte, noţiunile sunt înlănţuite logic şi în final, conduc la 

5. Linia de 

producţie 

complexă 

4. Inteligenţa 

artificială 

2. Elemente 

componente ale 

unui sistem 

mecatronic 

3. Automate 

programabile 

(sistem de 

conducere) 

1.Sistem 

mecatronic (robot 

industrial) 
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înţelegerea conceptului cheie principal. 

 
5. Diagrama obiective – conţinut. 

Cod obiectiv C1 C2 C3 

O1    

O2    

O3    
 Pe baza acestui conţinut selectat integrativ, în concordanţă cu obiectivele operaţionale, 

se pot stabili indici de absobţie a elementelor noi de conţinut şi transformarea acestora în 

competenţe, pentru fiecare elev al clasei. 

Indicele este o mărime relativă ce caracterizează dinamica relativă a unui fenomen. Dacă 

utilizăm indicatori, atunci absobţia elementelor noi de conţinut este caracterizată de expresii 

numerice. Un exemplu de indicator ar fi procentul de rezolvare a problemei în limbaj Structured 

Text [%]. Se întocmeşte tabelul: 

Nr. crt. Nume şi prenume elev Procentul 
de rezolvare 

Măsuri de ameliorare 

1 Ionescu Aurel 70% Fişă de omogenizare 

2 Irimescu Georgiana 50% Fişă de recuperare 

Datele sunt pretabile prelucrărilor statistice, iar dacă vom folosi itemi cu alegere multiplă, 

atunci nota poate fi stabilită cu relaţia:
1


N

R
Rn

gr

ex , în care: 

exR - totalul răspunsurilor exacte; grR -totalul răspunsurilor greşite; n -nota; N - numărul 

răspunsurilor din care se face selecţia. 
 

D6. CONCLUZII 

 

 realizez că înainte de elaborarea acestei lucrări, pe unele segmente ale pregătirii mele, 

aveam cunoştinţe farâmiţate care conduceau la pierderea vederii de ansamblu asupra 

unor realităţi evidente ; 

 sistemul în care lucrez este neliniar în evolutie şi în general, sistemele din care este 

compusă lumea sunt neliniare; tendinţa de a mă specializa continuu a facut ca uneori sa 

evaluez liniar anumite comportamente ale elevilor, fapt ce a dus la ascunderea 

comportamentului căutat, exemplu: abordam clasa din perspectiva unui singur tip de 

inteligenţă, acum sunt în curs de aplicare a “corecţiilor” în acest sens; 
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 elevii şi profesorul formează un sistem sinergic, ale cărui părţi cooperează în vederea 

realizării aceluiaşi scop, conlucrează, prin urmare acest sistem este mai mult decât 

mulţimea părţilor lui, tocmai datorită comportării sale neliniare; 

 necazul este că pentru a descrie în mod concret ce trebuie să faci pentru a ajunge în 

rezonanţă cu mintea, cu gândurile elevului ar trebui să deţinem noi concepte care să 

depăşească gândirea noastră – lucru imposibil!; 

 din punct de vedere practic sistemul în care lucrez şi pentru care am întocmit această 

lucrare, impune în permanenţă modificarea proprietăţilor mediului şcolar în vederea 

atingerii unor obiective ; acest fapt mă obligă să cunosc sistemul şi apoi să utilizez 

rezultatele cunoaşterii pentru a atinge obiectivele ; cunoaşterea înseamnă ştiinţă, iar 

utilizarea rezultatelor pentru a atinge obiectivele inseamnă tehnică didactică – pe care 

mi-am desavarşit-o prin întocmirea acestei lucrări ; 

 nivelul la care am ajuns prin formare continuă îmi impune să lupt pentru următoarele 

principii: 

 evitarea supraîncărcării; 

 manifestarea viziunii interdisciplinare care asigură lărgimea, coerenţa 

şi armonia orizontului cultural; 

 evitarea abuzului de analiză în detrimentul spiritului de sinteză; 

 evitarea excesului de descriptivism şi narativism în timpul predării; 

 provocarea elevilor la problematizare, la susţinerea punctului de 

vedere, la stimularea gândirii creatoare; 

 evitarea transmiterii elevilor a viziunilor forţate sau false, a 

interpretărilor derutante. 

 Acum, la final de travaliu, sunt mai puţin reluctant şi las doar „materia să fie reluctantă 

la orice acţiune care modifică sau tinde să-i modifice starea de echilibru energetic în care se află 

la un moment dat”.5 „E dureros să elaborezi o lucrare, înseamnă să te eliberezi de ea” –  a spus 

Jules Renard. 

 

                                                
5 Valeriu V. Jinescu –„Principiile şi legile energonicii”, Editura „Politehnica Press”, Bucureşti, 2003. 
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D7. ÎN LOC DE FINAL 

 

 Prelucrarea statistică poate conduce la o distribuţie gaussiană (figura D6a) sau la o 

distribuţie „J” (figura D6b), cu abscisa note de la 1 la 10 şi ordonata frecvenţa notelor. Personal, 

optez pentru „pedagogia curbei J” întrucât aceasta relevă în notarea şcolară, distanţele la 

care se află fiecare elev faţă de criteriu sau obiectivele acţiunii didactice. Astfel, demersul 

profesorului va fi eclectic[6], adică îi permite acestuia valorificarea tuturor componentelor 

tehnologiei didactice moderne: fişe de lucru, exerciţii diferenţiate, materiale programate, 

instruirea pe grupe de nivel şi instruirea asistată de calculator. 

 
                                a) Distribuţie gaussiană                                                  b) Distribuţie „J” 

Fig. D6 Distribuţii statistice 
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