PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009
Profilul: TEHNIC - ELECTRIC
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, calificările profesionale: Tehnician electrician electronist auto,
Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de
telecomunicaţii, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări - liceu tehnologic şi
Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electrotmecanic, Tehnician
energetician, Tehnician operator roboţi industriali, - liceu, ruta progresivă. Pentru profilul
Tehnic, calificările profesionale mai sus enunţate, absolventul are posibilitatea de a opta pentru una
din cele două programe reprezentative ale profilului.
Programele sunt elaborate 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 tehnice generale:
1.

TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU

2.

SISTEME DE AUTOMATIZARE;

3.

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIE

4.

ASIGURAREA CALITĂŢII

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.

POGRAMA TEHNIC - ELECTRIC 1
Programa Tehnic Electric 1 vizează conţinuturile modulelor Sisteme de automatizare şi Tehnici de
măsurare în domeniu care se studiază în clasa a XI a, respectiv a XII a- ruta progresivă.
Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor aferente
acestora
Unităţi de
Competenţe individuale
Conţinuturi tematice
competenţe
C1. Caracterizează
• Schema de principiu a unui sistem de
sistemele de reglare
reglare automată;
automată
• Mărimile care intervin în schema de
principiu a unui sistem de
reglare
automată;
• Rolul funcţional al componentelor
sistemului de reglare automată.
UC:
C2. Prezintă funcţionarea
SISTEME DE
• Elementele constructive ale
AUTOMATIZARE componentelor sistemelor
componentelor sistemelor de reglare:
de reglare automată
descriere, funcţionare
C3. Analizează
• Sisteme de reglare automată specifice
funcţionarea sistemelor de
domeniului de pregătire: caracterizare şi
automatizare specifice
funcţionare
domeniului
• Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi
electrice şi neelectrice.
UC:
C1. Explică structura
• Instalaţii şi sisteme de măsurare
TEHNICI DE
instalaţiilor / sistemelor de
- Tipuri de structuri ale sistemelor de
MĂSURARE ÎN
măsurare.
măsurare (în lanţ, paralelă, în buclă),
DOMENIU
scheme structurale, principii de
funcţionare.
C3 Utilizează tehnici de
• Metode de măsurare
măsurare pentru
- Metode directe
determinarea /
- Metode indirecte
monitorizarea mărimilor
- Metode implicite
tehnice specifice proceselor • Mijloace pentru măsurarea mărimilor
industriale.
tehnice caracteristice proceselor
industriale:
- geometrice (măsuri terminale pentru
lungimi, şublere, micrometre)
- electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, contoare electrice)

1. Sisteme de reglare automată:
1.1 Schema de principiu.
1.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de
referinţă), de reacţie, abaterea, de comandă, de execuţie (de reglare), de ieşire, perturbaţii;
1.3 Componentele sistemului de reglare automată: rol, elemente constructive, principiul de
funcţionare
• traductoare: de intrare şi de reacţie (traductoare parametrice – rezistive, capacitive
şi inductive, traductoare generatoare);
• regulatoare automate (structura generală);

•

elemente de execuţie: structura generală, gruparea elementelor de execuţie pe categorii
– electrice, hidraulice, pneumatice.
1.4 Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire (elemente, rol, funcţionare)
- reglarea automată a presiunii
- reglarea automată a nivelului de lichid
- reglarea automată adebitului
- reglarea automată a temperaturii
Pentru aceste exemple nu se cere reprezentarea schemei de principiu.
2. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice
2.1 Proces de măsurare
• Definiţie
• Componentele procesului de măsurare: măsurand, etaloane, mijloace de măsurare, metode de
măsurare ( definiţii, clasificări)
2.3 Metode de măsurare
- Metode directe, inclusiv extinderea domeniului de măsurare
- Metode indirecte (metoda ampermetrului şi voltmetrului)
- Metode implicite (de comparaţie): de punte, substituţiei
3. Mijloace pentru măsurarea lungimilor: şublere, micrometre (elemente constructive, clase de
exactitate, utilizări)
4. Mijloace pentru măsurarea mărimilor electrice: tipuri constructive, proprietăţi, utilizări, scheme de
montare în circuit: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice.
3. Instalaţii şi sisteme de măsurare
3.1 Exemple de instalaţii şi sisteme de măsurare (elemente componenente, rol funcţional):
• schema bloc a unui lanţ de măsurare analogic
• schema bloc a unui lanţ de măsurare digital
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PROGRAMA TEHNIC ELECTRIC 2
Programa Tehnic Electric 2 vizează conţinuturile modulelor PLANIFICAREA ŞI
ORGANIZAREA PRODUCŢIE şi ASIGURAREA CALITĂŢII care se studiază în clasa a XII a, respectiv
a XIII a- ruta progresivă.
Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor aferente
acestora
Unităţi de
Competenţe individuale
Conţinuturi tematice
competenţe
• Conceptul de proces de producţie:
- procese industriale
- procese non-industriale
• Criterii de clasificare a proceselor de
producţie:
- modul de participare la executarea
produselor (procese de muncă de bază,
procese auxiliare, procese de muncă de
deservire)
- modul de execuţie (manuale, manualmecanice, procese de aparatură)
UC
- modul de obţinere a produselor finite din
PLANIFICAREA C1 Analizează producţia
materii prime (directe, sintetice,
ŞI
ca rezultat al procesului de
analitice)
ORGANIZAREA producţie.
- natura tehnologică a operaţiilor efectuate
PRODUCŢIEI
(procese chimice, de schimbare a
configuraţiei sau formei, de asamblare,
de transport)
- natura activităţii desfăşurate (procese de
producţie propriu-zise, procese de
depozitare sau magazinaj, procese de
transport)
• Componentele procesului de producţie:
- mărimi de intrare
- etape de realizare a procesului de
producţie
- mărimi de ieşire
• Metode de organizare a producţiei:
- organizarea producţiei în flux (divizarea
procesului tehnologic pe operaţii,
amplasarea locurilor de muncă, trecerea
materiilor prime de la un loc de muncă la
C2 Analizează aspecte ale
altul)
organizării şi planificării
organizarea
producţiei individuale şi de
producţiei
serie mică (organizarea unităţilor de
producţie după principiul tehnologic,
pentru fiecare loc de muncă)

•

C3 Programează activităţi
specifice locului de
muncă.

C1 Descrie conceptele de
asigurare a calităţii,
controlul calităţii şi
sisteme de calitate

UC

ASIGURAREA
CALITĂŢII

C3 Utilizează procedurile
de audit al calităţii

Documente utilizate la planificarea
activităţilor specifice locului de muncă:
- fişa de lansare a produsului/serviciului
- fişe tehnologice
- grafice
- diagrame
- planuri
• Conceptul de asigurarea calităţii,
controlul calităţii, sisteme de calitate
conform standardelor de calitate
româneşti, europene şi internaţionale.
• Asigurarea calităţii:
- calitate internă
- calitate externă
- calitate totală
• Controlul calităţii:
- evaluarea calităţii,
- supravegherea calităţii,
- inspecţia calităţii
- verificarea calităţii
• Sisteme de calitate (terminologie,
standarde româneşti, europene ţi
internaţionale)
• Elementele sistemului calităţii:
- de conducere
- de desfăşurare a sistemului calităţii
- documentaţia sistemului calităţii
• Auditul calităţii –terminologie
- evaluarea conformităţii
proceselor/produselor/serviciilor
- evaluarea eficacităţii sistemului calităţii
• Tipuri de audit:
- auditul produsului
- auditul procesului/ serviciului
- auditul sistemului calităţii
• Documente de audit:
- plan de audit
- raport de audit

I. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI
1. Concepte fundamentale:
1.1. Conceptul de proces de producţie. Procesul tehnologic, procesul de muncă.
1.2. Procese industriale. Procese non-industriale.
1.3. Componentele procesului de producţie: mărimi de intrare, etape de realizare a procesului de
producţie, mărimi de ieşire.
2. Criterii de clasificare a proceselor de producţie:
- după modul de participare la executarea produselor
- după modul de execuţie
- după modul de obţinere a produselor finite din materii prime
- după natura tehnologică a operaţiilor efectuate
- după natura activităţii desfăşurate
3. Metode de organizare a producţiei:

3.1. Organizarea producţiei în flux – definire, caracteristici
3.2. Organizarea producţiei individuale (unicate) şi de serie mică – definire, caracteristici
4. Documente utilizate la planificarea activităţilor specifice locului de muncă: fişa de lansare a
produsului/serviciului, fişe tehnologice, grafice, diagrame, planuri
II. ASIGURAREA CALITĂŢII
1. Concepte fundamentale:
1.1. Conceptul de calitate, atributele calităţii
1.2. Conceptul de asigurarea calităţii
1.3. Controlul calităţii: evaluarea calităţii, supravegherea calităţii, inspecţia calităţii, verificarea
calităţii
1.4. Sistem de calitate. Elementele sistemului de calitate: de conducere, de desfăşurare a
sistemului calităţii
1.5. Conceptul de calitate totala; principiile sistemului de management al calităţii totale
2. Documentaţia sistemului calităţii: manualul calităţii, procedurile sistemului calităţii,
documentele calităţii (instrucţiuni de lucru, formulare, specificaţii tehnice/desene/buletine de
încercări) – definire, caracteristici, structura.
3. Auditul calităţii
3.1. Conceptul de audit al calităţii. Scopul procesului de audit
3.2. Dovezile de audit
3.4. Tipuri de audit: auditul procesului/produsului/serviciului; auditul sistemului calităţii
3.5. Documente de audit: planul de audit, raportul de audit: cerinte specifice, mod de utilizare
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