PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009
Profilul: TEHNIC - CONSTRUCŢII
Calificările profesionale:

TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCRII
SI INSTALATII
TEHNICIAN ÎN CONSTRUCTII SI LUCRARI
PUBLICE,
TEHNICIAN INSTALATOR IN CONSTRUCTII

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 1 are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2008, statutul de
programă opţională pentru profilul Tehnic, calificările profesionale: Tehnician
desenator pentru construcrii si instalatii – ruta directă de profesionalizare, respectiv:
Tehnician în constructii si lucrari publice, Tehnician instalator in constructii - ruta
progresivă de profesionalizare. Pentru profilul Tehnic, calificările profesionale mai sus
enunţate, absolventul are posibilitatea de a opta pentru una din cele trei programe
reprezentative ale profilului.
Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază
Standardele de pregătire profesională (SPP), pentru calificările de nivel 3 menţionate şi
vizează evaluarea performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor cheie şi
a competenţelor tehnice generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă:
a) Unităţi de competenţe cheie:
1. Prelucreaza datele numerice;
2. Interpreteaza rezultatele obtinute si prezinta concluziile;
b) Unităţi de competenţe tehnice generale:
1. Documentaţia tehnico-economică
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 şi conţinuturilor
Unităţi de
competenţă
Documentaţia
tehnicoeconomică

Competenţe

Conţinuturi

C. 1.
Selectează
documentaţi
a tehnicoeconomică
specifică
lucrărilor de
construcţii,
instalaţii şi
lucrărilor
publice

1. Surse de documentare: standarde; normative;
legislaţia în vigoare specifică lucrărilor de construcţii şi
instalaţii; indicatoare de norme de deviz; cărţi tehnice
pentru utilaje şi echipamente; fişe tehnologice; norme
de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului specifice;
proiecte pentru un obiect de investiţie pe diferite faze
(studii de pre şi fezabilitate, STE, documentaţie de
licitaţie, caiete de sarcini, proiecte de autorizare,
proiecte de execuţie).
2. Obiect de investiţie: execuţia, repararea, extinderea
sau reabilitarea unor construcţii, instalaţii şi lucrări
publice (clădiri civile şi industriale; instalaţii interioare
şi exterioare de: apă-canal, gaze, încălzire centrală,
ventilare şi condiţionare a aerului; tronsoane de căi de
comunicaţii).
3. Documentaţie tehnică de execuţie: desene de
execuţie; memorii de arhitectură; memorii tehnice;
breviare de calcul; antemăsurători pe categorii de
lucrări; liste de cantităţi de lucrări aferente fiecărei
categorii de lucrări; liste de utilaje şi echipamente.
4. Documentaţie economică de execuţie: devize pe
categorii de lucrări; devize pe obiecte; deviz general;
extrase de resurse, graficul de eşalonare a investiţiei.
5. Documentaţie de evidenţă a lucrărilor în execuţie:
grafice de execuţie a lucrărilor; procese verbale de
trasare a lucrărilor; registre – jurnal de cantităţi de
lucrări executate; ataşamente; situaţii de lucrări;
dispoziţii de şantier, note de renunţare la executarea
unor lucrări, note de comandă pentru lucrări
suplimentare, registre de evidenţă consumuri de
materiale şi analize comparative de material, manoperă
şi utilaj; procese verbale pentru lucrări ascunse şi
aparente; registre de urmărire a calităţii lucrărilor;
registre de evidenţă funcţionare şi consumuri specifice
pentru utilaje; procese verbale de recepţie a lucrărilor;
fişe de pontaj pentru personal; fişe de instruire privind
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului.

Unităţi de
competenţă
Documentaţia
tehnicoeconomică

Procesarea
datelor
numerice

Documentaţia
tehnicoeconomică

Competenţe

Conţinuturi

C. 2.
Elaborează la
proiectare
documentaţia
tehnică
specifică
lucrărilor de
construcţii,
instalaţii şi
lucrărilor
publice

6. Desene de execuţie pentru un obiect de investiţii:
execuţia, repararea, extinderea sau reabilitarea unor
construcţii, instalaţii şi lucrări publice (clădiri civile şi
industriale; instalaţii exterioare şi interioare de: apă-canal, de
gaze, de încălzire centrală, de ventilare şi condiţionare a
aerului; tronsoane de căi de comunicaţii).
7. Documentaţie tehnică de execuţie: memorii de arhitectură;
memorii tehnice; liste de cantităţi de lucrări aferente fiecărei
categorii de lucrări; liste de utilaje şi echipamente;
antemăsurători pe categorii de lucrări.
8. Articole de deviz din indicatoare de norme de deviz
specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrărilor
publice.
9. Cantităţi de lucrări: stabilite prin calcul conform desenelor
de execuţie.
10. Elaborarea antemăsurătorilor pe categorii de lucrări
folosind metoda clasică de calcul şi aplicaţii software
specifice întocmirii antemăsurătorilor la lucrări de
construcţii şi lucrărilor publice.
11. Elaborarea normelor locale pentru lucrări neexplicitate în
articole de deviz.
12. Calcule: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii, în
mai multe etape cu numere de mai multe mărimi
13. Formule de calcul: transformări de unităţi de măsură,
calcule economico-financiare, ecuaţii liniare cu două
variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea
medie pătratică.
14. Reprezentare grafică în plan a datelor obţinute.
15. Citirea graficelor: coordonatele graficului, relaţia dintre
mărimile reprezentate.
16. Documentaţie economică
de execuţie pentru lucrări de construcţii, instalaţii şi lucrări
publice: devize pe categorii de lucrări; devize pe obiecte;
deviz general; extrase de resurse (de materiale, de forţă de
muncă, de utilaje, de transport); graficul de eşalonare a
investiţiei.
17. Surse de documentare: antemăsurători pe categorii şi
grupe de lucrări; indicatoare de norme de deviz specifice
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrărilor publice;
cataloage şi oferte de preţuri pentru materiale, manoperă,
utilaj şi transport.
18. Elaborarea devizelor şi a extraselor de resurse folosind
metoda clasică de calcul şi aplicaţii software specifice

C. 2.
Prelucrează
datele
numerice

C. 3.
Elaborează la
proiectare
documentaţia
economică
specifică
lucrărilor de
construcţii,
instalaţii şi
lucrărilor
publice

Documentaţia
tehnicoeconomică

Procesarea
datelor
numerice

Documentaţia
tehnicoeconomică

calculului devizelor şi al extraselor de resurse.
19. Elaborarea graficului de eşalonare a investiţiei.
C. 4.
20. Puncte de lucru: şantiere de construcţii, instalaţii şi
Intocmeste si lucrări publice pentru obiecte de investiţii (execuţia,
completează
repararea, extinderea sau reabilitarea unor construcţii,
documente de instalaţii şi lucrări publice - clădiri civile şi industriale;
evidenţă la
instalaţii exterioare şi interioare de apă-canal, de gaze, de
punctele de
încălzire centrală, de ventilare şi condiţionare a aerului;
lucru
tronsoane de căi de comunicaţii).
21. Documente de evidenţă: grafice de execuţie a lucrărilor;
registre – jurnal de cantităţi de lucrări executate; ataşamente;
situaţii de lucrări; registre de evidenţă de consumuri de
materiale şi analize comparative de material, manoperă şi
utilaj.
22. Cerinţe de respectat în timpul execuţiei lucrărilor: date
din proiectele de execuţie; termene de execuţie; calitatea
materialelor şi a lucrărilor executate; consumuri specifice de
resurse materiale, umane şi utilaje.
23. Comparare rezultate cu valori date pentru determinarea :
C. 3.
Interpretează erorilor/ abaterilor , cauzelor, tipurilor de erori, tendinţelor.
24. Tipuri de grafice: liniare, în coloane şi bare, circulare,
rezultatele
radar, Gantt.
obţinute
25. Tipuri de diagrame: cumulativă, Paretto, de dispersie.
26. Concluzii în baza unei analize critice
27. Utilizarea rezultatelor în luarea deciziilor optime
28. Puncte de lucru: şantiere de construcţii, instalaţii şi
lucrări publice pentru obiecte de investiţii (execuţia,
repararea, extinderea sau reabilitarea unor construcţii,
instalaţii şi lucrări publice - clădiri civile şi industriale;
instalaţii exterioare şi interioare de apă-canal, de gaze, de
C. 5.
încălzire centrală, de ventilare şi condiţionare a aerului;
Stabileşte
tronsoane de căi de comunicaţii).
concordanţa
29. Date din documentaţie: amplasament lucrare; vecinătăţi;
dintre
documentaţia construcţii, instalaţii şi lucrări publice existente; elemente
componente (caracteristici tehnice şi dimensionale, trasee
tehnicoeconomică şi instalaţii, poziţii, materiale şi tehnologii) pentru lucrări de
construcţii, instalaţii şi lucrări publice în execuţie.
condiţiile
30. Neconcordanţe: lucrări suplimentare; lucrări la care se
concrete de
desfăşurare a renunţă; schimbarea elementelor componente (caracteristici
tehnice şi dimensionale, poziţii, trasee, materiale şi
lucrărilor
tehnologii) pentru lucrări de construcţii, instalaţii şi lucrări
publice în execuţie.
31. Documentaţie de întocmit: dispoziţii de şantier, note de
renunţare la execuţia unor lucrări, note de comandă pentru
lucrări suplimentare.

Nota: continuturile tematice au fost selectate pornind de la modulul VII - Documentatie
Tehnico-Economica, clasa a XI-a, ruta de specializare prin liceu tehnologic si modulul
III – Documentatie Tehnico-Economica, clasa a XII-a, ruta de specializare prin scoala
de arte si meserii.
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