
 
 

 

Tematica probei scrise pentru examenul de 

absolvire a şcolii postliceale 

An scolar_2018-2019 

 
      Tematica probei scrise pentru examenul de absolvire a şcolii postliceale este elaborată în conformitate cu 

curriculumul şcolar, având la bază Standardele de pregatire profesionala (SPP), pentru  calificarea: TEHNICIAN 

TEHNOLOG MECANIC.    
Aceasta tematica vizează evaluarea performanţelor candidaţilor, axată pe demonstrarea competenţelor tehnice 

generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă: 

 

1. MANAGEMENTUL CALITATII 

2. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

3. TEHNICI DE MASURARE 

4. LEGISLATIA SI PROTECTIA MUNCII. NORME DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR. 

5. DEZVOLTAREA UNEI AFACERI 

6. MASINI-UNELTE 

7. TOLERANTE 

8. PROIECTAREA SCULELOR AŞCHIETOARE ŞI A DISPOZITIVELOR 

9. PROIECTAREA SCULELOR PENTRU PRESAREA LA RECE A METALELOR 

 

       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. 
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3. MANAGE-

MENTUL 

CALITĂŢII 

 

 

 

 

 

 

MANAGE-

MENTUL 

CALITĂŢII 

 

 

 3.1 Precizează 

principiile de 

management al 

calităţii 

 

 

 

 

 

 

3.2 Efectuează 

controlul statistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 

Principiile managementului calităţii: 

orientarea către client, leadership, implicarea personalului,  

îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă în luarea deciziilor,  

relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii 

Funcţiile managementului calităţii  

planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la 

calitate,coordonarea activităţilor referitoare la calitate, 

antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii,  

ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii,  

îmbunătăţirea calităţii 

 

CONTROLUL STATISTIC 

Precizarea elementele controlului statistic:  

caracteristica controlată, lot, mărime eşantion,  

reguli de extragere a eşantionului, plan de control,  

grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL),  

cifra de acceptare, cifra de respingere 

Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic: (LT) 

 

 extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform 

procedurii specifice,  

compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din 

standarde, identificarea defectelor,  

Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării 

controlului statistic: (LT) 

acceptare/respingere lot de produse  



3.3 Acţionează 

pentru 

menţinerea 

sistemului de 

asigurarea 

calităţii 

 

 

 

 

 

 

3.4 Aplică tehnici 

de îmbunătăţire 

continuă a 

calităţii 

 

MENTINEREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A 

CALITĂŢII 

Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem 

de asigurarea calităţii:  

proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri,  

standarde de firmă, legislaţie,  

Interpretarea unui audit de calitate (intern/extern dat):  

(intern/extern dat) pe metode statistice, planificarea întreţinerii 

Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii: (LT) 

rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme,  

reclamaţii clienţi, produse returnate  
 

Tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii - (lt) 

Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii. 

Ciclul PEVA (planifică – execută – verifică - acţionează),  

principiul “zero defecte 

Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii: 
instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda 

întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, 

histograme, fişe de control statistic 
   

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

 

4.  

MANAGMENTUL 

PROIECTELOR 

 

4.1. 

 Identifică mediul de 

proiect 

 

 

 Noţiunea de proiect. Caracteristicile 

unui proiect. Ciclul de viaţă al 

proiectelor.  

 Tipuri de proiecte. Proiecte multiple. 

 Fazele unui proiect. Aspecte generale. 

 

           4.2.  

Planifică proiectul 

 Echipa de proiect  

- Echipa de proiect şi trăsăturile sale 

specifice. 

- Ciclul de viaţă al echipei de proiect.  

Formarea echipei. 

4.3 

Implementează 

proiectul 

 Managementul etapelor.  

- Etape, activitati, produse. 

 

4.4.  

Monitorizează proiectul 

 Managementul riscurilor.  

- Surse de risc (asociate cu costurile, 

planificarea calendaristică, execuţie, 

furnizori, tehnologie etc.). 

- Analiza riscurilor: identificarea, 

aprecierea riscului, răspunsuri la 

risc (acţiuni de prevenire şi 

reducere /transferare). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 TEHNICI DE MASURARE 

 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe 

individuale 

Conţinuturi tematice 

88..  

TTeehhnniiccii  ddee  

mmăăssuurraarree 

8.1. 

Analizează mărimile 

tehnice specifice 

proceselor 

industriale 

 Mărimi tehnice: specifice domeniului –  

geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, 

niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, 

vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, 

presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), 

termice (temperaturi, energii), electrice 

(intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni 

electrice, puteri, energii active, rezistenţe, 

capacităţi, inductivităţi ). 

 Mijloace de măsurare:  pentru mărimi  

geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi 

unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, 

comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, 

dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice 

(dinamometre, manometre, vacuumetre, 

vitezometre, turometre, accelerometre, 

debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, 

vâscozimetre, ceasuri şi cronometre);  termice 

(termometre, contoare termice); electrice 

(ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, 

contoare electrice). 

 Metode de măsurare: directe, indirecte 
 

 

LEGISLAŢIA ŞI PROTECŢIA  MUNCII. NORME DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe 

individuale 

Conţinuturi tematice 

6. 

LEGISLAŢIA 

ŞI PROTECŢIA  

MUNCII. 

NORME DE 

PREVENIREA 

ŞI STINGEREA 

INCENDIILOR  

6.1. 

Selectează legi şi 

norme de muncă  

Legi şi norme de muncă :  

- Legea 53/2003 cu modificările ulterioare, 

- Contractul colectiv de muncă, 

- Legea 477/2004 

6.2. 

Aplică legislaţia 

privind securitatea şi 

sănătatea la locul de 

muncă, prevenirea şi 

stingerea incendiilor.. 

Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor:  

- Norme legislative în vigoare cu privire la 

prevenirea şi stingerea incendiilor  

Instructaje de protecţia muncii. 

Mijloace de avertizare  

Instrucţiuni specifice locului de munca  

 

 

6.3. 

Coordonează 

activităţile în caz de 

accident. 

Măsuri de prim ajutor în caz de accident 

Plan de acţiune în cazul producerii incendiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEZVOLTAREA UNEI AFACERI 

 

UUnniittaatteeaa  ddee  

ccoommppeetteennţţăă  CCoommppeetteennţţee  CCoonnţţiinnuuttuurrii  tteemmaattiiccee  

7. 

DEZVOLTAREA 

UNEI AFACERI   

7.1. 

Analizează 

oportunităţile 

de afaceri în 

domeniu 

 Prospectarea pieţei în domeniul de specializare 

 Surse de informare cu privire la piaţă (mass-media, 

Internet, statistici, prognoze, programe europene şi 

regionale) 

 Criterii de selecţie a unor oportunităţi de afaceri 

(resurse necesare, scenarii posibile privind evoluţia 

afacerii, puncte tari, puncte slabe) 

 

7.2. 

Elaborează 

documentaţia 

necesară 

accesării unor 

surse de 

finanţare 

 Documentaţia necesară dezvoltării unei afaceri 

 Descrierea afacerii (capacitatea investită, structura 

produselor sau serviciilor oferite, segmentul de 

piaţă şi potenţialii clienţi, condiţii legate de brevete, 

licenţe, autorizaţii şi avize necesare funcţionării, 

valori estimate în realizarea veniturilor) 

 Planul de afacere  

 Etape de elaborare(culegerea informaţiilor cu 

privire la piaţa din domeniu, planificarea efectivă 

a activităţilor, redactarea planului de afaceri) 

 Elementele structurale ale planului(cuprins, 

sumar, descrierea afacerii, produsele şi serviciile 

firmei, planul de marketing, planul operaţional, 

managementul şi organizarea afacerii, planul 

financiar, anexele planului de afaceri) 

 

7.3. 

Promovează 

produsele/ 

serviciile 

oferite 

 Promovarea produselor sau serviciilor oferite 

 Strategii de promovare a imaginii firmei  

 Strategii promoţionale 

 Instrumente promoţionale 

 

7.4. 

Respectă etica 

în afaceri 

 Etica în afaceri 

- principii etice în afaceri 

- stabilirea răspunderilor în derularea unei afaceri (în 

relaţia cu partenerii, angajaţii, autorităţile şi cu 

mediul de afaceri) – studii de caz 

 

7.5. 

Evaluează 

afacerea  

 Evaluarea afacerii 

 Indicatori economico financiari: de efort, de 

utilizare a factorilor de producţie, de eficienţă 

economico financiară, lichiditate, solvabilitate, 

rentabilitate 

 
 

 

 

 

 

 

 



MAŞINI UNELTE 

 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe 

individuale 

Conţinuturi tematice 

 

 

 

9. 

MAŞINI 

UNELTE 

9.1.   

Caracterizează 

maşinile unelte din 

punct de vedere 

constructiv şi 

cinematic 

 

Maşini unelte :  

După procedeul de prelucrare : maşini de strunjit, 

maşini de frezat, maşini de găurit, maşini de rectificat, 

maşini de mortezat, maşini de mortezat ; 

După felul operaţiei executate pe maşina unealtă : 

maşini de filetat, maşini pentru prelucrat canale de 

pană, maşini de danturat ; 

După gradul de mecanizare : cu comandă manuală, cu 

comandă semiautomată, cu comandă automată ; 

După gabarit : mici, mijlocii, grele, foarte grele ; 

După precizia de lucru : cu precizie normală, cu 

precizie ridicată ; 

După gradul de universalitate : universale, 

specializate, speciale  

  

9.2.    

Descrie componenţa 

lanţurilor 

cinematice ale 

maşinilor unelte 

 

 

Lanţuri cinematice :  

După funcţia îndeplinită : de generare, auxiliare ; 

După caracterul mişcării transmise : principal, de 

avans  

 

9. 

MAŞINI 

UNELTE 

 

 

 

9.3. 

Identifică 

mecanismele din 

componenţa 

maşinilor unelte 

 

Mecanisme :  

Pentru transmiterea şi reglarea mişcării de rotaţie  

Pentru obţinerea mişcării de translaţie 

Pentru inversarea sensului de mişcare  

Pentru comanda maşinilor unelte ; 

 

 

 

TOLERANTE 

 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Toleranţe 

10.1.   

Citeşte şi interpretează 

valorile rugozităţii înscrise 

pe desenele pieselor. 

 Starea suprafeţelor : caracteristici 

care exprimă starea geometrică şi starea 

fizico-chimică ; 

 Starea geometrică : abateri de 

formă,ondulaţii, striaţiuni şi rizuri, 

smulgeri, urme de sculă şi goluri, pori, 

etc. ; 

 Citirea şi interpretarea valorilor 

rugozităţii : identificarea simbolurilor 

pentru notarea rugozităţii şi a 

semnificaţiilor acestora. 

10.2 

Citeşte, interpretează şi 

notează abaterile de formă 

geometrică şi poziţie  

reciprocă a suprafeţelor pe 

desene tehnice. 

 Abateri de formă : abaterea de la 

rectilinitate în plan sau în spaţiu, abaterea 

de la planeitate, abaterea de la circularitate, 

abaterea de la cilindricitate, abaterea de la 

forma dată a profilului, abaterea de la 

forma dată a suprafeţei ; 



 Forme simple : concavitatea, 

convexitatea, înclinarea în plan sau în 

spaţiu, ovalitatea, poligonalitatea, curbarea, 

conicitatea, forma de butoi, forma de şa ; 

Abateri de poziţie : abaterea de la poziţia 

nominală dată, abaterea de la paralelism, 

abaterea de la coaxialitate, abaterea de la 

concentricitate, abaterea de la simetria de 

poziţie, abaterea de la intersectarea a două 

drepte, abaterea de la perpendicularitete, 

bătaia radială, bătaia axială, bătaia pe o 

direcţie oarecare dată,  abaterea de la 

înclinare ; 

 Citirea, interpretarea şi notarea 

abaterilor de formă geometrică şi poziţie: 

utilizarea simbolurilor pentru toleranţe de 

formă şi de poziţie şi înscrierea  datelor 

privind toleranţele de formă şi poziţie 

 

PROIECTAREA SCULELOR AŞCHIETOARE ŞI A DISPOZITIVELOR 

 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

 

 

 

 

 

14 

Proiectarea 

sculelor 

aşchietoare şi a 

dispozitivelor 

 

 

 

 

 

 

14.1 

Caracterizeză sculele 

aşchietoare 

 Scule aşchietoare: cuţite de strung, 

burghie, freze 

 Sisteme de referinţă: constructiv, 

funcţional   

 Planuri : de bază , al muchiei 

aşhietoare, de măsurare ; 

 Unghiuri: de aşezare, de degajare, 

de înclinare a tăişului, de ascuţire 

 Aşchii: discontinue, semicontinue 

(lamelare), continue (de curgere) 

14.2 

Proiectează scule aşchietoare 

simple 

 

 Părţi constructive: partea activă (de 

aşchiere), corpul sculei, partea de 

fixare(de prindere) 

 Scule aşchietoare: cuţite de strung, 

burghie, freze 

Scule aşchietoare simple: cuţit de 

strung monobloc, cuţit de strung cu 

plăcuţă fixată mecanic 



14.3. 

Selectează dispozitive pentru 

prelucrarea unor piese de 

complexitate redusă 

 

 Dispozitive pentru maşini  

unelte: pentru aşezarea şi fixarea 

(strângerea) pieselor;                                                                

pentru aşezarea şi fixarea (strângerea) 

sculelor 

 Elemente de orientare: adecvate  

 anulării gradelor de libertate necesare 

prelucrărilor mecanice de burghiere, 

strunjire, frezare, tarodare 

 Forţe: care solicită piesa în  

dispozitiv; 

                      necesare fixării 

 

14.4 

Selecteazăză  dispozitive pentru 

prelucrarea unor piese simple 

 Elementele dispozitivului de  

găurit: de aşezare, de strângere (fixare),  

bucşe de ghidare (de găurire), plăci de 

ghidare 

 Elementele unui dispozitiv  

pentru strung: vârf, mecanism de 

antrenare, dorn  
 

 

 

 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

 

 

 

 

 

14 

Proiectarea 

sculelor 

aşchietoare şi a 

dispozitivelor 

 

 

 

 

 

 

14.1 

Caracterizeză sculele 

aşchietoare 

 Scule aşchietoare: cuţite de strung, 

burghie, freze 

 Sisteme de referinţă: constructiv, 

funcţional   

 Planuri : de bază , al muchiei 

aşhietoare, de măsurare ; 

 Unghiuri: de aşezare, de degajare, 

de înclinare a tăişului, de ascuţire 

 Aşchii: discontinue, semicontinue 

(lamelare), continue (de curgere) 

14.2 

Proiectează scule aşchietoare 

simple 

 

 Părţi constructive: partea activă (de 

aşchiere), corpul sculei, partea de 

fixare(de prindere) 

 Scule aşchietoare: cuţite de strung, 

burghie, freze 

Scule aşchietoare simple: cuţit de 

strung monobloc, cuţit de strung cu 

plăcuţă fixată mecanic 



14.3. 

Selectează dispozitive pentru 

prelucrarea unor piese de 

complexitate redusă 

 

 Dispozitive pentru maşini  

unelte: pentru aşezarea şi fixarea 

(strângerea) pieselor;                                                                

pentru aşezarea şi fixarea (strângerea) 

sculelor 

 Elemente de orientare: adecvate  

 anulării gradelor de libertate necesare 

prelucrărilor mecanice de burghiere, 

strunjire, frezare, tarodare 

 Forţe: care solicită piesa în  

dispozitiv; 

                      necesare fixării 

 

14.4 

Selecteazăză  dispozitive pentru 

prelucrarea unor piese simple 

 Elementele dispozitivului de  

găurit: de aşezare, de strângere (fixare),  

bucşe de ghidare (de găurire), plăci de 

ghidare 

 Elementele unui dispozitiv  

pentru strung: vârf, mecanism de 

antrenare, dorn  
 

PROIECTAREA SCULELOR PENTRU PRESAREA LA RECE A METALELOR 
 

Unitatea de 

competenţă 

Competenţe individuale Conţinuturi tematice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Proiectarea 

sculelor pentru 

presarea la rece 

a metalelor     

15.1 

Descrie tehnologia presării la rece a 

metalelor 

 Operaţii de presare la rece:  

de tăiere, de deformare 

 Operaţii de tăiere: retezarea,  

decuparea, perforarea, tunderea 

 Operaţii de deformare:  

îndoirea, ambutisarea, fasonarea, 

formarea, fălţuirea, sertizarea 

 Operaţia de control: etape  

de verificare, mijloace de control, 

omologare  

15.2 

Caracterizează sculele utilizate 

pentru presarea la rece 

 

 Scule utilizate pentru   

presarea la rece: ştanţe : simple, 

combinate; de retezare, de 

decupare, de perforare, de tundere ; 

cu /fără ghidare a elementelor                                                                           

deplasabile, cu/fără dispozitive de 

evacuare a pieselor sau deşeurilor, 

cu/fără limitare a materialului 

              matriţe : simple,  

combinate ; de îndoire, de 

ambutisare, de bordurare, de 

reliefare; cu/fără  ghidare a                                                                       

elementelor deplasabile,  cu/fără 

dispozitive de evacuare a pieselor 

sau deşeurilor, cu/fără dispozitive 

de apăsare 

 Elemente componente:  

active, de susţinere şi reazem, de 



ghidare, de conducere şi orientare a  

semifabricatelor, de evacuare a 

materialului, cepuri de prindere, 

elemente de asamblare 

15.3 

Proiectează scule utilizate pentru 

presarea la rece a unor piese de 

complexitate redusă 

 Materiale: specifice  

organelor de maşini 

 Elemente: de susţinere şi  

reazem, de ghidare, extractoare, 

împingătoare, elemente de 

asamblare 

 Elemente mecanice: plăci  

active, elemente de susţinere şi 

reazem, arcuri 

 Componente : elemente  

active, plăci, coloane, bucşe de 

ghidare 

 Piese de complexitate  

redusă : tip placă 
 


