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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea : TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
Clasa a- XI-a
Modul I- Lucrări de instalaţii
1.Categorii de lucrări de instalaţii: clasificare, elemente componente, soluţii constructive,
materiale, echipamente, utilaje şi aparate
2. Tehnologii de executare şi montare a instalaţiilor de alimentare cu apă
- Trasarea instalaţiilor interioare de apă
- Executarea străpungerilor şi şliţurilor în elementele de construcţii
- Tehnologia de executare şi montare a reţelelor interioare de conducte şi a armăturilor anexe
-Tehnologia de executare şi montare a conductelor de branşament
- Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă
- Probarea şi recepţia instalaţiilor de apă
3. Tehnologii de executare şi montare a instalaţiilor de canalizare
- Montarea reţelelor interioare
- Racordarea obiectelor sanitare la reţeaua interioară de canalizare
- Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor acestora
- Racordarea instalațiilor interioare la rețelele exterioare de canalizare
- Executarea și montajul reţelelor exterioare
- Probarea şi recepţia instalaţiilor de canalizare
4. Tehnologia de executare şi montare a instalaţiilor de gaze naturale combustibile
- Montarea instalaţiilor de gaze naturale combustibile
-Tehnologia de montare a branşamentelor de gaze naturale combustibile
- Tehnologia de montare a staţiilor şi posturilor de reducerea şi reglarea presiunii gazelor naturale
combustibile
- Tehnologia de montare a reţelelor exterioare de gaze naturale combustibile
-Probarea şi recepţia instalaţiilor de gaze
5. Tehnologii de executare şi montare a instalaţiilor de încălzire
- Montarea conductelor de distribuţie
- Montarea coloanelor şi racordurilor la corpurile de încălzire
- Alegerea şi montarea corpurilor de încălzire
- Montarea armăturilor pe conducte şi corpuri de încălzire
- Panta conductelor, evacuarea aerului
- Preluarea dilatărilor
6. Tehnologii de executare şi montare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare
- Executarea, îmbinarea, montarea canalelor de aer şi a pieselor speciale
- Montarea dispozitivelor de ventilare natural-organizată
- Montarea dispozitivelor de ventilare locală
- Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare
- Montarea aparatelor pentru ventilare şi încălzire - Montarea aparatelor de răcire şi climatizare
7. Măsuri specifice lucrărilor de instalaţii:
Norme de sănătatea și securitatea muncii (NSSM), situaţii de urgenţă şi norme de protecţia
mediului specifice activităților din șantierul de instalații
Bibliografie
1. Asociația inginerilor de instalații din România - Enciclopedia tehnică de instalații, Manualul de
instalații, Ediţia a II-a, Editura Artecno, București, 2010
2. Postăvaru Nicolae, Eremia Dana, Galan Dana – Ghid pentru întocmirea documentațiilor tehnicoeconomice la proiectele de Instalații în Construcții, Ed. Matrixrom Bucureşti, 2007
3. Postăvaru Nicolae, Băncilă Ștefan, Icociu Cristina – Monitorizarea și controlul execuției lucrărilor
de investiții în construcții Vol II, Ed. Matrixrom Bucureşti, 2008;
4. Internet
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MODEL SUBIECT EXAMEN DIFERENȚĂ
Domeniul de pregătire profesională : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea : TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
Clasa a- XI-a
Modul I- Lucrări de instalaţii
 Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I
I.1. Notați litera corespunzătoare răspunsului corect
1. Conducta de scurgere de la preaplinul băii se poate executa cu:
a) țeavă din cupru;
b) țeavă din oțel sudat neagră;
c) țeavă zincată;
d) țeavă din polietilenă.
2. Imaginea reprezintă:

30 puncte
(10 puncte)

a) ramificații montate una sub alta;
b) brățară pentru fixarea coloanelor de curgere din fontă;
c) montarea conductei colectoare sub pardoseală;
d) montarea conductei de legătură sub planșeu.
3. La baza coloanelor terminale pentru schimbarea direcției apei ce se evacuează se montează:
a) 1 cot de 60 și un cot de 45
b) 1 cot de 60 ;
c) 2 coturi de 45 ;
d) 1 cot de 45 .
4. Conductele de ventilare se prelungesc desupra acoperișului cu circa:
a) 50 cm;
b) 70 cm;
c) 1 m;
d) 30 cm.
5. Legătura dintre rezervorul de spălare și vasul de closet se execută cu țeavă din PVC având
diametrul exterior:
a) 32 cm;
b) 110 cm;
c) 35 cm;
d) 60 cm.
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I.2. a. În coloana A este reprezentată racordarea chiuvetei la coloana de scurgere iar în coloana B
tipuri de legături la canalizare, de la sifonul de scurgere al chiuvetei. Realizați asociațiile corecte
dintre cifrele din coloana A și literele corespunzătoare din coloana B (6 puncte).
A. Racordarea chiuvetei la coloana de scurgere B. Tipuri de legături la canalizare, de la sifonul
de scurgere al chiuvetei
a. țeavă de curgere aparentă, înclinată

1.

2.

3.

b. țeavă de curgere îngropată

c. țeavă de curgere aparentă, orizontală

d. țeavă de curgere aparentă, verticală

b. Din reprezentarea racordării chiuvetei la coloana de scurgere (coloana A), lipsesc cotele.
Completați desenul cu cotele lipsă (14 puncte).
SUBIECTULII
30 puncte
II.1. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect
(14 puncte)
a. Conductele de legătură ale obiectelor sanitare la coloană vor avea trasee cât mai scurte și se
vor monta cu .......1.......indicate în proiect.
b. Fixarea obiectelor sanitare de pereții clădirii se poate realiza cu ........2.........de lemn șuruburi și
sârmă, dibluri.......3.......sau prin șuruburi metalice împușcate.
c. Racordarea țevii de spălare a closetului la rezervorul de ........4.......se face cu un racord de lipit,
prevăzut special la ventilul de.....5........ ce se montează pe fundul rezervorului.
d. Piesele de curățire se montează la ......6.......de direcție, la punctele de ramificație cu posibilități
de ......7.....și pe trasee rectilinii la distanțe de 6 și 15 metri.
II.2. În figura de mai jos este reprezentată montarea ventilului și sifonului de scurgere la lavoar.
a. Precizați semnificația elementelor notate prin cifre;
b. Explicați, utilizând imaginile, modul de racordare a lavoarului la rețeaua de canalizare (16
puncte)
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SUBIECTUL III
30 puncte
Realizați un eseu cu tema: ”Execuția și montajul rețelelor exterioare de canalizare” urmărind planul
de idei:
1. Trasarea și executarea șanțurilor pentru executarea tuburilor de canalizare:
- trasarea axei șanțului;
- verificarea adâncimii săpăturii și a șanțului;
- săparea șanțului;
2. Montarea conductelor de canalizare:
- verificări, instrumente utilizate;
- îmbinarea tuburilor din beton cu mufă;
- elemente cere determină adâncimea de montare a tuburilor de canalizare exterioară;
3. Executarea construcțiilor anexe;
4. Probarea rețelei exterioare de canalizare.
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I. ………………………………………………………………….................TOTAL:30 puncte
I.1. - 10 puncte
1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - b; 5 - a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.2. - 20 puncte
I.2.a - 6 puncte
1-b; 2-d; 3-a
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.2.b - 14 puncte

Subiectul II…………………………………………………………………. ................TOTAL:30 puncte
II.1. - 14 puncte
1 - pantele; 2 - dibluri; 3 - crestate; 4 - înălțime; 5 - scurgere, 6 - schimbările; 7 - înfundare
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.2. - 16 puncte
II.2.a - 11 puncte
1 - ventil de scurgere
2 - lavoar
3 - sifon
4 - garnitură subțire din cauciuc
5 - garnitură mai groasă din cauciuc
6 - rondelă (șaibă) din plumb moale
7 - piuliță de fixare
8 - golul preaplinului din vasul lavoarului
9 - orificiul din ventil pentru preaplin
10 - piuliță olandeză
11 - racord de lipit
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.2.b. - 5 puncte
Ventilul de scurgere se introduce în orificiul respectiv din lavoar, prin interiorul lavoarului după ce
sub rozeta ventilului s-a pus o garnitură subțire din cauciuc. Sub lavoar, se introduce pe ventil o
garnitură groasă din cauciuc unsă cu vopsea albă, apoi se introduce pe ventil o rondelă și după
aceasta o piuliță care se strânge până la fixarea completă.
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 5 punct
Pentru fiecare răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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Subiectul III……………………………………………………………....................TOTAL: 30 puncte
1.
10 puncte
Axa șanțului se trasează cu ajutorul jaloanelor. 2 puncte
Pentru a se verifica adâncimea săpăturii de o parte și de alta a viitoarei săpături se bat doi stâlpi
uniți printr-o riglă de trasare orizontală. În dreptul jalonului care marchează axa șanțului, pe riglă se
bate un cui. În lungul șanțului se bat mai multe rigle încât planul ce le unește să fie înclinat și
paralel cu fundul șanțului ce se va săpa. 2 puncte Înaintea de începerea coborârii tuburilor în șanț,
instalatorul verifică adâncimea șanțului cu ajutorul unui vizor mobil, construit dintr-o șipcă verticală
pe care sunt bătute două rigle orizontale. Cea de sus folosește pentru verificarea cotei fundului
șanțului, iar cea de jos pentru verificarea crestei tubului. 2 puncte
Săparea șanțului se execută mecanizat sau manual, din aval către amonte pentru a asigura
evacuarea apelor de infiltrație. 2 puncte
După coborârea tuburilor în șanț se verifică încă o dată panta, care trebuie să corespundă cu cea
dată din proiect. În cazul în care nu sunt montate rigle de trasare, verificarea se face cu
instrumente topometrice, la trasee lungi sau cu nivele cu bulă pentru trasee scurte. 2 puncte
Pentru fiecare aspect corect și complet precizat se acordă 2 puncte
Pentru răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
2.
12 puncte
Tuburile din beton cu mufă se îmbină introducând capătul drept al tubului în mufa tubului ce se află
deja montat. Săpătura și montarea tuburilor începe din avalul rețelei, tuburile montându-se cu gura
mufei către amontele rețelei. În rostul dintre tuburile cu cep și buză se introduce un strat de mortar
din ciment fin și nisip care apoi se protejeză în exterior cu un guler de beton. 2 puncte
Pentru fiecare aspect corect și complet precizat se acordă 2 puncte
Pentru răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
Adîncimea de montare a tuburilor de canalizare exterioare se determină în funcție de următoarele
elemente: cota de ieșire a conductelor de canalizare din interiorul clădirilor care determină cota
fundului căminului de racord, cota de îngheț a pământului, pantele de montaj ale conductelor
exterioare de canalizare, existeța unor obstacole naturale sau intersecția cu traseele altor tipuri de
rețele. 8 puncte
Pentru fiecare element corect și complet precizat se acordă 2 puncte
Pentru răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
Pentru diferite zone climatice ale țării noastre cota de îngheț a pământului variază între 0,8 și 1m.
Pantele de montaj ale tuburilor exterioare de canalizare trebuie să asigure curgerea apelor uzate
cu nivel liber 2 puncte
Pentru fiecare aspect corect și complet precizat se acordă 2 puncte
Pentru răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
3.
6 puncte
Căminele de canalizare se execută din zidărie de cărămidă sau din beton, sunt prevăzute cu
capace metalice montate pe rame încastrate în beton și cu trepte metalice din oțel încastrate în
pereții căminului. 2 puncte
Cotele de execuție și racordurile conductelor trebuie să corespundă datelor din proiect. 2 puncte
La canalele vizitabile verificarea pantei și aliniamentelor se face prin observare directă. La canalele
nevizitabile se verifică aliniamentele cu ajutorul oglinzilor. Pantele canalului se măsoară printr-un
nivelment legat de normele de reper ale canalizării. 2 puncte
Pentru fiecare aspect corect și complet precizat se acordă 2 puncte
Pentru răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
4.
2 puncte
Proba de etanșeitate a unui tronson de canal se execută după verificarea pantei și înainte de
astuparea tranșeei. 2 puncte
Pentru răspuns corect și complet precizat se acordă 2 puncte
Pentru răspuns parțial corect sau imcomplet se acordă 1 punct
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
Calificarea : TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
Clasa a- XI-a
Modul II- Monitorizarea lucrărilor de instalaţii
1. Monitorizarea realizării lucrărilor de instalaţii sanitare
a. Verificarea materialelor
b. Depozitare şi manipulare
c. Montarea:
-conductelor şi a racordurilor și executarea izolaţiilor
-armăturilor, aparatelor de măsură şi control
-obiectelor sanitare şi accesoriilor
d. Probe şi reglarea instalaţiilor
2. Monitorizarea realizării lucrărilor la instalaţiile de gaze naturale
a. Verificarea materialelor şi echipamentelor
b. Montarea:
-conductelor şi racordurilor
-armăturilor şi aparatelor de măsură şi control
-echipamentelor
c. Probe ale instalaţiei de gaze
3. Monitorizarea realizării lucrărilor de instalaţii de încălzire
a. Verificarea materialelor şi echipamentelor
b. Depozitarea şi manipularea agregatelor, materialelor, echipamentelor
c. Îmbinări şi etanșări
d. Montarea:
-conductelor şi armăturilor
-aparatelor de măsură şi control
-corpurilor de încălzire
e.Izolarea termică, protecţia împotriva coroziunii
f. Probe de presiune, eficacitate şi funcţionare
4. Monitorizarea realizării lucrărilor de instalaţii de ventilare şi climatizare
a. Verificarea materialelor şi echipamentelor
b. Transportul, depozitarea şi manipularea
c. Montarea şi izolarea termică a conductelor de aer
d. Montarea:
-dispozitivelor de închidere, reglare şi a accesoriilor canalelor de aer
-gurilor de refulare şi aspiraţie
-dispozitivelor de ventilare natural organizată
-dispozitivelor de ventilare locală
-echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare
-aparatelor pentru ventilare şi încălzire
5.Instrucţiuni de SSM/PSI şi SU în execuţia şi verificarea instalaţiilor
Instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă; instrucţiuni generale, instrucţiuni specifice pe
activităţi
Bibliografie
1. Asociația inginerilor de instalații din România - Enciclopedia tehnică de instalații, Manualul de
instalații, Ediţia a II-a, Editura Artecno, București, 2010
2. Postăvaru Nicolae, Eremia Dana, Galan Dana – Ghid pentru întocmirea documentațiilor tehnicoeconomice la proiectele de Instalații în Construcții, Ed. Matrixrom Bucureşti, 2007
3. Postăvaru Nicolae, Băncilă Ștefan, Icociu Cristina – Monitorizarea și controlul execuției lucrărilor
de investiții în construcții Vol II, Ed. Matrixrom Bucureşti, 2008;
4. Intenet
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MODEL SUBIECT EXAMEN DIFERENȚĂ
Domeniul de pregătire profesională : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea : TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
Clasa a- XI-a
Modul II- Monitorizarea lucrărilor de instalaţii
 Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I
30 puncte
I.1. Notați litera corespunzătoare răspunsului corect (12 puncte):
1. Probarea conductelor instalației interioare de alimentare cu apă rece și caldă de consum se
efectuează la o presiune de:
a) maxim 4 bar;
b) minim 6 bar;
c) minim 1 bar;
d) maxim 6 bar.
2. Panta conductelor de canalizare se verifică, realizându-se cel puțin o măsurare la:
a) 150 m;
b) 50 m;
c) 100 m;
d) 10 m.
3. Documentul încheiat după efectuarea probei de presiune la rece pentru conductele de
alimentare cu apă este:
a) proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse;
b) proces-verbal pentru proba de presiune la rece;
c) proces-verbal pentru proba de etanșeitate a conductelor exterioare de canalizare;
d) proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor.
4. Pentru rețelele exterioare de alimentare cu apă cu presiunea de regim sub 5 bar, presiunea
de încercare este:
a) de 2 ori presiunea de regim;
b) de 1,5 ori presiunea de regim;
c) egală cu presiunea de regim;
d) de 2,5 ori presiunea de regim;
I.2. În coloana A sunt indicate lucrări de instalații sanitare iar în coloana B momentul verificării
calității montării în vederea recepției. Scrieți pe foaia cu răspunsuri asociațiile corecte dintre cifrele
din coloana A și literele corespunzătoare din coloana B (18 puncte):
A. Lucrări de instalații sanitare
1. montarea compensatoarelor de dilatare
pentru conducte interioare
2. montarea pieselor de curățire la conductele
de canalizare
3. modul de racordare la instalație a pompelor
4. montarea racordurilor
5. amplasarea obiectelor sanitare
6. montarea aparatelor de măsură, siguranță și
control pentru recipientele de hidrofor

B. Momentul verificării calității montării în
vederea recepției
a. după execuția legăturilor, înainte de proba de
funcționare
b. după montarea conductelor
c. după execuția conductelor de legătură
d. după poziționare, înainte de fixare
e. înainte de proba de presiune
f. înainte de proba de etanșeitate
g. înainte de mascare
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SUBIECTUL II
30 puncte
II.1. Transcrieți pe foaia cu răspunsurile litera corespunzătoare fiecărui enunț (1, 2, 3, 4, 5) și notați
în dreptul ei litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul
este fals (15 puncte):
1. Probele de presiune ale conductelor executate cu țevi din materiale plastice se pot face după cel
puțin 48 ore de la executarea ultimei suduri sau lipituri .
2. Verificarea recipientului de hidrofor constă în controlul vizual al sudurilor sale și o probă
hidraulică de presiune .
3. Încercarea de etanșeitate a instalației interioare de canalizare se face controlând toate punctele
de îmbinare accesibile.
4. Este admisă montarea conductelor din PP și PVC prezentând neuniformități ale culorii .
5. La canalele vizitabile verificarea pantei și aliniamentelor se face cu ajutorul oglinzilor .
II.2. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect (15 puncte):
a. Probele rețelelor exterioare de alimentare cu apă se fac după ce conducta a fost acoperită cu un
strat de circa .......1.......cm grosime lăsându-se libere îmbinările.
b. Încercarea de.........2........ a instalației interioare de canalizare a apelor uzate menajere, se
execută prin punerea în funcțiune a obiectelor sanitare, în măsură să realizeze......3..... de calcul al
instalației.
c. Proba de etanșeitate a unui tronson de canal se execută după verificarea ......4..... și înainte de
astuparea tranșeei.
d. Proba de funcționare a instalației interioare de ape.....5......constă în a verifica dacă se
evacuează întreaga cantitate de apă de pe suprafața colectoare, respectiv daca funcționează
fiecare colector.
SUBIECTUL III
30 puncte
În figura de mai jos, este reprezentată probarea instalației de distribuție a apei calde de consum.
1. Se cere să se identifice tipurile de probe din imaginile a și b (6 puncte).
2. Denumiți elementele componente numerotate de la 1 la 4, și elementul notat PF (15 puncte).
3. Explicați modul în care se realizează proba parțială a coloanelor instalației interioare de apă
caldă și de circulație (9 puncte).
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I. ………………………………………………………………….TOTAL:30 puncte
I.1. - 12 puncte
1 - b; 2 - c; 3 - b; 4 - a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.2. - 18 puncte
1 - b, e; 2 - f; 3 - a; 4 - b; 5 - d; 6 - c.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II………………………………………………………………… TOTAL:30 puncte
II.1. - 15 puncte
1 - F; 2 - A; 3 - A; 4 - F; 5 - F.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.2. - 15 puncte
1 - 30; 2 - funcționare; 3 - debitul; 4 - pantei; 5 - meteorice.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul III…………………………………………………………….. TOTAL: 30 puncte
1. (6 puncte)
a - proba cu apă rece, fără armături
b - probă de funcționare cu apă caldă și armături
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
2. (15 puncte)
1 - dop; 2 - racord la pompa de probă; 3 - racord la instalația de apă caldă; 4 - compensator;
PF - punct fix.
Pentru fiecare element din schema corect denumit se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3. (9 puncte)
Probele parțiale ale coloanelor de apă caldă și de circulație necesare în timpul montajului se
efectuează odată cu probele conductelor de apă rece, separat pe coloane. În acest scop, pe
fiecare grup de coloane la partea superioară, conductele de apă rece și caldă se leagă între ele; se
astupă cu dopuri toate pozițiile lăsate pentru racordarea obiectelor sanitare. Legătura dintre cele
două coloane se realizează racordând provizoriu între ele pozițiile de apă caldă și rece ale unui
obiect sanitar de la etajul cel mai de sus, de exemplu, pozițiile unei baterii de baie.
Una din coloane se astupă cu dop la partea inferioară iar pe la partea inferioară a celeilalte
coloane se introduce apă realizându-se presiunea cu ajutorul unei pompe obișnuite. La partea cea
mai de sus a coloanelor se montează un robinet pentru evacuarea aerului în timpul umplerii cu
apă.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 9 puncte.
Pentru răspuns incomplet sau parțial corect se acordă 4 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea : TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
Clasa a- XI-a
Modul IV- Aplicarea proiectelor specifice lucrărilor de instalaţii
1. Rolul şi conţinutul proiectului de instalaţii
- categorii de instalații
- componența proiectului tehnic: parte scrisă, parte desenată
- proiectul de rețele exterioare (alimentarea cu apă, rețea de canalizare, alimentarea cu gaze,
alimentarea cu energie termică )
- proiectul de instalații interioare (echipamente tehnice, rețele de distribuție și alimentare interioară)
2. Condiţii generale de proiectare, execuţie şi exploatare pentru instalaţii, conforme cu
reglementările în vigoare și specificațiile producătorilor de materiale/echipamente
Condiţii de execuţie, amplasare şi montare a elementelor instalaţiilor (sanitare, de gaze, de
încălzire, de ventilare şi climatizare)
3. Etape tehnologice specifice lucrărilor de instalaţii
- materiale, soluții constructive, etape de realizare a elementelor de instalații sanitare, de încălzire,
de ventilare și climatizare:
- proceduri şi instrucţiuni de lucru pe activităţi
-graficul de eșalonare fizică a execuției: structură, aplicabilitate, etape de realizare
4. Documente tehnice de execuţie
-liste de materiale și echipamente
-fişe tehnologice
- grafice de aprovizionare cu materiale, utilaje şi SDV-uri
-caiete de sarcini pentru materiale și echipamente
- detalii de execuție
5. Norme de: protecţia mediului, de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI pentru lucrările de
instalaţii

Bibliografie
1. Asociația inginerilor de instalații din România - Enciclopedia tehnică de instalații, Manualul de
instalații, Ediţia a II-a, Editura Artecno, București, 2010
2. Postăvaru Nicolae, Eremia Dana, Galan Dana – Ghid pentru întocmirea documentațiilor tehnicoeconomice la proiectele de Instalații în Construcții, Ed. Matrixrom Bucureşti, 2007
3. Postăvaru Nicolae, Băncilă Ștefan, Icociu Cristina – Monitorizarea și controlul execuției lucrărilor
de investiții în construcții Vol II, Ed. Matrixrom Bucureşti, 2008;
4. Internet
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MODEL SUBIECT EXAMEN DIFERENȚĂ
Domeniul de pregătire profesională : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea : TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
Clasa a- XI-a
Modul IV- Aplicarea proiectelor specifice lucrărilor de instalaţii
 Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I…………………………………………………………………….......................30 puncte
I.1. Notați litera corespunzătoare răspunsului corect (15 puncte):
1. Țevile se pot tăia manual, pe șantier folosind:
a) clește mops cu autoblocare;
b) clupa;
c) tăietorul cu role;
d) dispozitiv de îndoit hidraulic.
2. Corpurile de încălzire exceptând convectoarele se vor monta la o distanță minimă față de
pereții finisați de:
a) 2 cm;
b) 4 cm;
c) 14 cm;
d) 8 cm.
3. Conductele instalațiilor de încălzire cu apă se vor amplasa astfel încât să asigure o pantă
pentru dezaerisire de:
a) 3 ‰;
b) 1 ‰;
c) 3 % ;
d) 5 ‰.
4. Etanșarea îmbinărilor prin flanșe pentru temperaturi mai mari100 se va face cu garnituri de:
a) cauciuc;
b) material textil;
c) carton;
d) klingherit grafitat.
5. Pentru cazanele mai lungi de 2 m, fundațiile se toarnă cu o pantă:
a) de 2%; mai jos în partea din față;
b) de 1% mai jos în partea din față;
c) de 2%; mai jos în partea din spate;
d) de 1% mai jos în partea din spate;
I.2. Pentru fiecare lucrare de montare a elementelor instalației de încălzire indicată, așezați aceste
operații, în ordinea logică a procesului tehnologic (15 puncte):
a. Montarea corpurilor de încălzire
Etape: montarea corpurilor de încălzire; trasarea poziției suporților de susținere și fixare; fixarea
suporților de construcția portantă; racortarea la rețeaua termică.
b. Montarea în perete a bateriilor de încălzire a aerului
Etape: verificarea poziției și dimensiunilor golului lăsat de constructor; verificarea posibilității de
racordare a bateriei; așezarea bateriei în gol; verificarea orizontalității și asigurarea pantei de
scurgere a agentului termic;fixarea bateriei în zidărie;etanșarea spațiului din jurul ramei.
c. Montarea conductelor aflate sub cota zero
Etape: vopsirea conductelor cu miniu de plumb (grunduirea); coborârea în canal a țevilor negre din
oțel; montarea suporților (consolelor); izolarea termică; trasarea axului conductelor; montarea
provizorie pe suporți, sau în coliere nestrânse; sudarea în tronsoane de 10-15 metri liniari
închiderea canalului termic sau a accesului la el; probarea hidraulică; efectuarea la poziție a
sudurilor.
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SUBIECTUL II……………………………………………………………………......................30 puncte
II.1. Transcrieți pe foaia cu răspunsurile litera corespunzătoare fiecărui enunț (1, 2, 3, 4, 5) și notați
în dreptul ei litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul
este fals (15 puncte):
1. La traversarea elementelor de construcție din materiale combustibile se folosesc manșoane de
protecție metalice.
2. Adâncimea de încastrare în zidăria netencuită a consolelor și susținătorilor va fi de maxim 12
cm.
3. Pentru montarea serpentinelor orizontale se vor utiliza maxim două console și un susținător.
4. La îmbinarea prin sudură autogenă, aceasta se execută într-un singur strat, indiferent de
diametrul țevilor.
5. Filetele utilizate pentru îmbinarea conductelor la instalațiile de încălzire centrală sunt filete în țoli.
II.2. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect (15 puncte):
a. Pe conducta principală de ducere, suporții ficși se vor amplasa.......1...... ramificații sau armături,
iar pe conducta de întoarcere, .......2......acestora.
b. Pompele centrifuge, cele cu piston și cu roți dințate se montează pe socluri din .......3.......,
având fundații proprii, independente de construcția clădirii.
c. Panourile.......4.......se fixează pe elementele de construcție prin suspendare cu tiranți.
d. Vasele de expansiune se protejază ......5......prin izolarea cu saltele de vată minerală
SUBIECTUL III……………………………………………………………………......................30 puncte
1. Identificați tipurile de console din imaginile: a, b și c utilizate pentru susținerea boilerelor
orizontale.
2. Denumiți elementele componente numerotate de la 1 la 7.
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I. ………………………………………………………………….TOTAL:30 puncte
I.1. - 15 puncte
1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d; 5 - b.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.2. - 15 puncte
a.
1. trasarea poziției suporților de susținere și fixare;
2. fixarea suporților de construcția portantă;
3. montarea corpurilor de încălzire;
4. racortarea la rețeaua termică;
b.
1.verificarea poziției și dimensiunilor golului lăsat de constructor;
2. verificarea posibilității de racordare a bateriei; așezarea bateriei în gol;
3. verificarea orizontalității și asigurarea pantei de scurgere a agentului termic;
4. fixarea bateriei în zidărie;etanșarea spațiului din jurul ramei.
c.
1. trasarea axului conductelor;
2. montarea suporților (consolelor);
3. coborârea în canal a țevilor negre din oțel;
4. sudarea în tronsoane de 10-15 metri liniari;
5. montarea provizorie pe suporți, sau în coliere nestrânse;
6. efectuarea la poziție a sudurilor;
7. probarea hidraulică;
8. vopsirea conductelor cu miniu de plumb (grunduirea);
9. izolarea termică;
10. închiderea canalului termic sau a accesului la el.
Pentru fiecare ordonare corectă a etapelor procesului tehnologic se acordă câte 5 puncte.
Pentru răspuns partial corect se acordă 2puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II………………………………………………………………… TOTAL:30 puncte
II.1. - 15 puncte
1 - A; 2 - F; 3 - F; 4 - A; 5 - A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.2. - 15 puncte
1 - după; 2 - înaintea; 3 - beton; 4 - radiante; 5 - termic.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
Subiectul III…………………………………………………………….. TOTAL: 30 puncte
1. a - consolă întărită, b - consolă sprijinită pe pardoseală , c - consolă susținută de planșeu
2.1 - rezervor; 2 - consolă; 3 - suport; 4 - tirant; 5 - perete; 6 - planșeu; 7 - pardoseală
1. (9 puncte)
Pentru fiecare tip de console corect denumit se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
2. (21 puncte)
Pentru fiecare element din schema corect denumit se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

