PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009
Profil: TEHNIC – CONSTRUCŢII

Calificarea profesională:

TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI
INSTALAŢII
Varianta 2

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.
Prezenta programă are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2008, statutul de programă
opţională pentru profilul tehnic, domeniul construcţii şi lucrări publice, calificarea profesională:
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii – ruta directă de profesionalizare.
Pentru profilul, domeniul şi calificarea mai sus enunţate, 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 Standardele de
pregătire profesională (SPP), pentru calificarea de nivel 3 menţionată şi vizează evaluarea
performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice
generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă:
Unităţi de competenţe tehnice specializate:
a) Desen tehnic de constructii si lucrări publice
b) Desen tehnic de instalaţii
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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.
Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor aferente
acestora
Unităţi de
Competenţe individuale
competenţe
C1. Interpretează desene
DESEN
de arhitectura şi construcţii
TEHNIC DE
CONSTRUCTII
SI LUCRĂRI
PUBLICE

C2. Realizează planuri de
arhitectura , secţiuni,
vederi şi detalii

C3. Reprezintă elemente
de construcţie: din lemn,
din zidărie, din
beton
simplu si armat, metalice
si izolaţii

C4. Realizează planuri de
rezistenta

Conţinuturi tematice
1. .Elemente de standardizare:
formate,
linii, scări, simboluri convenţionale, elemente
de cotare
2. Tipuri de desene:
- planuri de arhitectură şi rezistenţă pentru
clădiri,
- Secţiuni şi detalii de arhitectură şi rezistenţă
pentru clădiri
- planuri de situaţie, de ansamblu, secţiuni
specifice
1. Plan parter, plan etaj, plan învelitoare,
secţiuni verticale, faţade, detalii de pardoseli :
reprezentări la scară
1. Îmbinări ale elementelor din lemn, planşee
din lemn, şarpante , tâmplărie din lemn
2. Pereţi din zidărie simplă de cărămidă
3. Fundaţii din beton simplu si armat, stâlpi,
grinzi şi planşee din beton armat
4. Îmbinări la elemente de construcţii
metalice, grinzi şi stâlpi metalici
5. Izolaţii :
- Izolaţii termice la pereţi şi acoperişuri
terasă
- Izolaţii hidrofuge la acoperişuri
terasă şi la fundaţii
1. Planuri de fundaţii
2. Planuri de cofraj pentru planşee
3. Planuri de armare ale planseelor şi a
detaliilor de armare cu bare independente
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Unităţi de
competenţe
DESEN
TEHNIC DE
INSTALAŢII

Competenţe individuale

Conţinuturi tematice

C1. Aplică noţiunile de
bază ale desenului
industrial

1. Desen tehnic industrial conform
prescripţiilor standard :
- linii şi haşuri ( simbol, aspect, grosimi ,
denumire, domeniul de utilizare)
- cotarea în desenul industrial
( elemente de cotare şi reguli de notare a
vederilor, secţiunilor, rupturilor, haşurilor şi
suprafeţelor)
1. Norme şi standarde în vigoare privind
C2. Realizează planurile proiectarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de
de instalaţii tehnicogaze
sanitare şi de gaze
2. Reprezentarea instalaţiilor exterioare (apă
rece potabilă, canalizare, gaze naturale)
- 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, gaze naturale)
- plan subsol ( apă, canalizare)
- plan parter şi etaj
- schema coloanelor
- schema izometrică
- detalii specifice de montare şi îmbinare
C3. Realizează planuri de 1. Norme şi standarde pentru desenul tehnic de
instalaţii de încălzire
instalaţii de încălzire
2. Reprezentarea reţelelor termice exterioare
centrală
- 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. Reprezentarea instalaţiilor interioare de
încălzire centrală proprie
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Unităţi de
competenţe

Competenţe individuale

Conţinuturi tematice

C4. 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. Reprezentarea 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
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