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1. Statutul programei 

În conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cadrul examenului naţional de bacalaureat proba E – probă scrisă 

pentru filiera tehnologică reprezintă o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în 

funcţie de specializarea aleasă de elev. 

 Programa Tehnic are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2008, statutul de programă 

opţională pentru profilul Tehnic, domeniul Construcţii şi  lucrări publice  calificarea 

profesională :Tehnician instalator pentru construcţii – ruta progresivă de profesionalizare. 

Pentru profilul Tehnic, domeniul şi calificarea profesională mai sus enunţată , absolventul are 

posibilitatea de a opta pentru una din cele două programe reprezentative ale profilului. 

Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază Standardul de 

pregătire profesională (SPP), pentru calificarea de nivel 3 menţionată şi vizează evaluarea 

performanţelor elevilor,axată pe demonstrarea competenţelor tehnice specializate din cadrul 

următoarelor unităţi de competenţă: 

1. Desen tehnic de instalaţii 

2. Măsurători în instalaţii 

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de 

performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu 

precizările incluse în SPP.  

 

 



2.  Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor 

aferente acestora 

Unităţi de 

competenţe 
Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

UC: 

Desen 

 tehnic de 

instalaţii 

C 20.2 Realizează planuri de 
instalaţii tehnico-sanitare 

1. Norme şi standarde pentru desenul tehnic de 
instalaţii tehnico-sanitare 
2. Reprezentarea instalaţiilor exterioare (apă 
rece potabilă, canalizare)  
- plan de situaţie 
- profil în lung 
- detalii specifice de montare şi îmbinare 
 

 3. Reprezentarea instalaţiilor interioare (apă rece 
potabilă, apă caldă, de canalizare meteorică şi 
menajeră) 
- plan subsol 
- plan parter şi etaj 
- schema coloanelor 
- schema izometrică 
- detalii specifice de montare şi îmbinare 

 

C20.3 Realizează planuri de 
instalaţii de gaze naturale 
combustibile 

 1. Norme şi standarde în vigoare privind 
proiectarea , execuţia şi exploatarea instalaţiilor 
de gaze naturale combustibile 
2. Reprezentarea standard a  instalaţiilor 
exterioare de gaze naturale 
- plan de situaţie 
- profil în lung 
- detalii specifice de montare şi îmbinare 
3. Reprezentarea standard a  instalaţiilor 
interioare de gaze naturale 
 - plan branşament 
 - plan parter şi etaj 
 - schema izometrică 
 - detalii specifice de montare şi îmbinare 

 C20.4 Realizează planuri de 
instalaţii de încălzire centrală 

1. Norme şi standarde pentru desenul tehnic de 
instalaţii de încălzire 
2. Reprezentarea reţelelor termice  exterioare  
- plan de situaţie 
- profil în lung 
- detalii specifice de montare şi îmbinare 
3. Reprezentarea instalaţiilor interioare de 
încălzire centrală 
- plan subsol 
- plan parter şi etaj 
- schema coloanelor 
- schema izometrică 
- detalii specifice de montare şi îmbinare  
4. Rreprezentarea instalaţiilor interioare de 
încălzire centrală proprie 



 
Unităţi de 
competenţe 

Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

 C20.5 Realizează planuri de 
instalaţii de ventilare şi de 
condiţionare 

1. Norme şi standarde pentru desenul tehnic de 
instalaţii de ventilare şi de condiţionare 
2. Reprezentarea standard a instalaţiilor de 
ventilare mecanică 
- vedere în plan şi schemă 
3. Reprezentarea standard a instalaţiilor de 
condiţionare 
- vedere în plan 
- schemă izometrică 
- detalii specifice de montare şi îmbinare  
4. Rreprezentarea centralei de ventilare şi 
condiţionare a aerului  
- vedere în plan 
- detalii specifice de montare şi îmbinare a 
echipamentelor din centrala de ventilare şi de 
condiţionare a aerului 

C. 1. Realizează măsurători 
la lucrări de instalaţii 
executate 

1. Proiecte de execuţie la lucrări de instalaţii 
executate: instalaţii exterioare (de apă-canal, de 
distribuţie gaze), instalaţii interioare (de apă, 
canalizare, de încălzire centrală, de ventilare şi 
condiţionare a aerului, de gaze), branşamente 
(de apă, de gaze). 
2. Respectarea datelor din proiecte: trasee, 
diametre, materiale pentru conducte; poziţia 
armăturilor, aparatelor pieselor şi accesoriilor 
specifice tipului de instalaţie. 
3. Măsurători efectuate: lungimi conducte; 
număr şi tip pentru armături, aparate şi piese 
speciale. 
4. Instrumente de măsură: ruletă, metru, riglă 
gradată, colţare, echere, compase, şubler, 
aparate topografice. 
5. Stabilirea cantităţilor de lucrări: prin 
numărare, măsurare, calcul conform 
indicatoarelor de norme de deviz. 

UC: 
Măsurători 
în instalaţii 

 

 

C.2. Întocmeşte schiţa unui 
releveu 
 

6. Schiţe de releveu pentru: clădiri şi instalaţii 
existente (clădiri de locuit sau industriale; 
instalaţii exterioare (de apă-canal, de distribuţie 
gaze); instalaţii interioare (de apă, canalizare, de 
încălzire centrală, de ventilare şi condiţionare a 
aerului, de gaze); branşamente (de apă, de 
gaze). 
7. Respectarea datelor din proiecte: 
trasee, diametre, materiale pentru conducte; 
poziţia armăturilor, aparatelor pieselor şi 
accesoriilor specifice tipului de instalaţie; 
distanţe faţă de clădiri sau alte reţele edilitare. 



 
Unităţi de 
competenţe 

Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

C. 3. Coordonează trasarea 
instalaţiilor interioare şi 
exterioare pe teren 

8. Date din proiecte de execuţie: axe conducte, 
cote de montare pentru instalaţii interioare (de 
apă, canalizare, de încălzire centrală, de 
ventilare şi condiţionare a aerului, de gaze) şi 
instalaţii exterioare (branşamente de apă, de 
gaze; instalaţii exterioare de apă, de canalizare, 
de gaze). 
9. Puncte de reper: cotă pardoseală finită, cota 
zero, linie de vagris, repere de nivelment, 
distanţe faţă de clădiri sau alte reţele edilitare. 
10. Metode de materializare a traseelor 
instalaţiilor (axe conducte, cote de montare) şi a 
poziţiilor de montare a pieselor şi accesoriilor 
(pe instalaţii interioare: armături, obiecte 
sanitare, brăţări, piese de susţinere, piese de 
curăţire, ramificaţii; pe instalaţii exterioare 
(armături, cămine de vizitare, cămine de vane, 
piese de susţinere, piese de curăţire, ramificaţii, 
regulatoare, contoare, răsuflători) în interiorul 
clădirilor pe elementele de construcţie şi pe 
teren. 

 

C.4. Elaborează 
antemăsurători pentru lucrări 
de instalaţii 

11. Surse de documentare: desene de execuţie; 
memoriu tehnic; fişe tehnologice; cataloage; 
standarde; normative; indicatoare de norme de 
deviz. 
12. Tipuri de antemăsurători: pe categorii de 
lucrări, pentru o lucrare, pe obiect de investiţii. 
13. Categorii de lucrări de instalaţii: exterioare 
(de apă-canal, de distribuţie gaze), interioare (de 
apă, canalizare, de încălzire centrală, de 
ventilare şi condiţionare a aerului, de gaze), 
branşamente (de apă, de gaze). 
14. Calcule la elaborarea antemăsurătorii pe 
categorii de lucrări: lungimi conducte pe 
diametre şi material; bucăţi pe tipuri de 
armături; aparate şi piese speciale etc; suprafeţe; 
volume. 
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