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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Acest curriculum se aplică pentru calificările din domeniul de pregătire profesională 
ELECTROMECANICĂ: 

1. Operator cazane, turbine cu abur, instalații auxiliare și de termoficare 
2. Operator în centrale hidroelectrice 
3. Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave 
4. Electromecanic utilaje și instalații industriale 
5. Electromecanic nave 
6. Electromecanic material rulant 
7. Electromecanic centrale electrice 
8. Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară 
9. Frigotehnist 
10. Lucrător trafic feroviar 
11. Agent comercial feroviar 
 

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente 

calificărilor sus menționate. 

 

 

Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor – 3 
 
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module: 
 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice generale (URI) Denumire modul 

URÎ 1. Reprezentarea pieselor și a 
instalațiilor utilizând desenul tehnic 

MODUL I. DESEN TEHNIC 

URÎ 2. Efectuarea operațiilor de prelucrare 

mecanică 

MODUL II. TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR 
MECANICE 

URÎ 3. Realizarea circuitelor electrice MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE 
URÎ 4. Măsurarea mărimilor neelectrice și 
electrice 

MODUL IV. MĂSURĂRI NEELECTRICE ȘI
ELECTRICE 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Clasa a IX-a 

Învățământ profesional 
Aria curriculară Tehnologii 

 
Domeniul de pregătire profesională: ELECTROMECANICĂ 
 
 
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 
 

Modul I. Desen tehnic 
Total ore/an:      .  51 

    din care:  Laborator tehnologic     17 
      Instruire practică      - 
 
Modul II. Tehnologia lucrărilor mecanice 
    Total ore/ an :       102 
    din care: Laborator tehnologic        - 

      Instruire practică      34 

 
Modul III. Circuite electrice 

Total ore/an:          51 
    din care:  Laborator tehnologic      17 

      Instruire practică        - 

 
Modul IV. Măsurări neelectrice și electrice 

Total ore/an:         102 
    din care:  Laborator tehnologic       34 

      Instruire practică       - 
 

Total ore/an = 9 ore/săpt. x 34 săptămâni = 306 ore/an 

 

Stagii de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală 

 

Modul V. * .......................................................................................................... 
Total ore/an:         150 

 

 

Total ore /an =  5 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 150 ore/an 
 
 

TOTAL GENERAL: 456 ore/an 
 
Notă: În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția 
publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt 
stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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MODUL I: DESEN TEHNIC 
 

� NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 
Modulul „Desen tehnic”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări 
profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte din cultura de 

specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.  
Modulul are alocat un număr de 51 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 

� 17 ore/an – laborator tehnologic 

 

Modulul „Desen tehnic” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, 
abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile 

corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională 
Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

 

� STRUCTURĂ MODUL  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URI 1 REPREZENTAREA 
PIESELOR ŞI A INSTALAŢIILOR 
UTILIZÂND DESENUL TEHNIC Conţinuturile învăţării Rezultate ale învățării 

codificate conform SPP 
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
1.1.1  1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 
1.2.4. 

1.2.5. 
1.2.6. 

1.2.7.  

1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.5. 

1.3.6. 
 

Elemente şi reguli de bază specifice desenului tehnic 
industrial 
- Standardizarea in desenul industrial  

� Tipuri de standarde (Naţionale; Europene; 
Internaţionale); 

� Linii utilizate in desenul industrial  

o Clasificarea liniilor după tip şi grosime 

o Utilizarea liniilor în desenul tehnic 

� Scrierea tehnică;  
� Formate utilizate în desenul industrial;  

o Dimensiuni şi mod de utilizare;  
o Elementele grafice ale formatului(chenar, 

fâşia de îndosariere, reperele de centrare) 
� Indicatorul  

� Exerciţii de scriere a indicatorului şi citire a unor 
indicatoare 

- Reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul 
industrial 

� Reguli de reprezentare;  

� Reprezentarea în vedere a formelor constructive 
pline;  

o Aşezarea normală a  proiecţiilor;  
o Alegerea vederii principale;  

o Stabilirea numărului minim de proiecţii;  
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o Contur aparent, muchie reală, muchie 
fictivă;  

o Reprezentarea convenţională a suprafeţelor 
plane;   

o Exerciţii de reprezentare în vedere a unor 
piese simple;  

� Reprezentarea în secţiune a formelor constructive 
cu goluri  

o Clasificarea secţiunilor;  
o Haşurarea în desenul tehnic;  
o Traseul de secţionare;  
o Vizualizarea secţiunii;  
o Reprezentarea rupturilor;  

o Reguli de notare a secţiunilor şi rupturilor  
o Exerciţii de reprezentare în secţiune a unor 

piese simple;  

- Cotarea în desenul industrial  

� Elementele cotării,  
� Execuţia grafică şi dispunerea pe desen a 

elementelor cotării,  
� Principii şi reguli de cotare 

� Exerciţii de înscriere a cotelor şi citire a unor 
desene simple cotate  

1.1.2. 1.2.8  
1.2.9  
1.2.10  
1.2.11  
1.2.12  
1.2.13  
1.2.14  
1.2.15 
1.2.16 

1.3.2. 
1.3.3. 

1.3.4. 
1.3.5. 

1.3.6. 
 

Executia schiţelor după model şi a desenelor tehnice la 
scară 

- Etapele alcătuirii unei schiţe după model.  
� Fazele premergătoare executării schiţei; 

o Identificarea piesei; 

o Analiza formei; 

o Analiza tehnologică; 
o Stabilirea poziţiei de reprezentare 

� Etapele de executare a schiţei; 
- Reguli de execuţie a unei schiţe după model 

� Exerciţii de întocmire a  schiţei după model. 
- Desen tehnic la scară. Scări utilizate în desenul industrial 
- Etapele alcătuirii unui desen tehnic la scară 

� Exerciţii de întocmire a desenului la scară.  
1.1.3. 1.2.17  

1.2.18  
1.2.19  
1.2.20  
1.2.21 

1.3.2. 
1.3.3. 

1.3.4. 
1.3.5. 

 

Desene tehnice de instalaţii electrice şi electronice 
industriale 
- Semne convenţionale, simboluri şi notaţii utilizate în 

instalaţii electrice  
- Scheme de instalaţii electrice (schema monofilară; 
schema multifilară; schema unei instalaţii electrice de 
iluminat; scheme de distribuţie; scheme de alimentare a 
diverselor motoare electrice; schema unei instalaţii 
electrice de forţă)  
- Semne convenţionale, simboluri şi notaţii utilizate în 
instalaţii electronice industriale  
- Scheme de instalaţii electronice industriale 
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� LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, 
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE 
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul 
economic): 
- Instrumente şi materiale specifice desenului tehnic: planşetă, riglă gradată, echere, 

compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen, teu, şabloane, şabloane 
pentru scriere; 

- Seturi de corpuri geometrice, piese, scheme de instalaţii electrice şi electronice; 
- Videoproiector, calculator, soft-uri educaţionale 

 

 

� SUGESTII METODOLOGICE  
 

Conţinuturile programei modulului ,,Desen tehnic”, trebuie să fie abordate într-o manieră 
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul 
iniţial de pregătire. Parcurgerea cunostintelor se face in ordinea redata in „Continuturile invatarii”. 

Modulul se parcurge in paralel cu celelalte module din curriculum, cu un numar de ore 

constant pe intreaga durata a anului scolar. 

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică 
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.  

Modulul ,,Desen tehnic” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al 
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în 
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, 
dotate conform recomandărilor precizate în unitatea de rezultate ale învăţării, menţionată mai sus. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.  

Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea 
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

� aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în 
coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda 

mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda 
ciorchinelui; 

� vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

� metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a 
priceperilor şi deprinderilor. 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual, 

investigaţia ştiinţifică, studii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă 
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex. 
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

� metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 
� metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:  

o de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi; 
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o de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus, 

ghidurile de studiu;  

o de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare, 
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;  

o de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare;  
o de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor;  

� metode şi strategii de învăţare prin colaborare: 
o tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul 

deosebit, Tehnica căutării de comori, Metoda Piramidei (Bulgărele de zăpadă); 
� metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere: Mozaic (jigsaw), Reuniunea 

Phillips 6-6, Metoda grafică ; 
o exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii: Mai multe capete la un loc, 

Discuţia în grup, Consensul în grup. 
� Învăţarea prin descoperire; 

� Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte. 
 

 

Exemplu: Metoda piramidei (metoda bulgărele de zăpadă) 
 

Metoda „piramidei” sau metoda „bulgărele de zăpadă” are la bază împletirea activităţii 
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea 
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la 
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. 
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Etapele metodei ” Piramida (Bulgărele de zăpadă)”:  
 

1. Profesorul expune datele problemei în cauză.  
2. Elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei timp de cinci minute. In această 

etapă se notează întrebările legate de subiectul tratat. 
3. Elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta rezultatele individuale la care au ajuns 

fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările individuale din partea colegilor şi, în acelaşi timp, se 
notează dacă apar altele noi. 

4. De obicei, se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca număr de participanţi, 
compuse din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns. 

Totodată se răspunde la întrebările rămase nesoluţionate.  
5. Întreaga clasă, reunită analizează şi concluzionează asupra ideilor emise. Acestea pot fi 

trecute pe tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi participanţii şi pentru a fi comparate. Se 
lămuresc răspunsurile la întrebările nerezolvate până la această fază, cu ajutorul profesorului.  

6. Se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra demersurilor realizate şi asupra 
participării elevilor la activitate.   
 

 
 

 

 

1. Faza introductiva 
 

6. Faza decizionala  

 

4. Faza reuniunii in grupuri 

mari 

3. Faza lucrului in perechi 

2. Faza lucrului individual

5. Faza raportarii solutiilor in colectiv 
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EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII: METODA 
PIRAMIDA (BULGĂRELE DE ZĂPADĂ) 
 

Tema: Cotarea în desenul industrial  
 
                                

 
Etape:  

1. Profesorul scrie pe tablă Simboluri folosite la cotare 
2. Elevii primesc o fişă de lucru cu simboluri. Elevii trebuie să facă corelarea între 
simbolurile folosite la cotare şi elementele geometrice. 
3. Elevii în grupe de doi elevi, discută rezultatele individuale la care au ajuns fiecare. 
4. Se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca număr de participanţi, compuse 
din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns. 

5. Întreaga clasă, analizează şi se scriu răspunsurile corecte pe tablă pentru a putea fi 
vizualizate de către toţi participanţii şi pentru a fi comparate. 

 

 

 

 

 

ABILITĂŢI 
 

1.2.1 Utilizarea 

desenului tehnic pentru 

reprezentarea 

convenţională a pieselor 
1.2.6 Utilizarea 

simbolurilor specifice 

cotării 
1.2.7 Realizarea 

reprezentărilor simple 
ale produselor 

 

ATITUDINI 
 

1.3.1 Asumarea 
răspunderii în aplicarea 
normelor generale de 
reprezentare a pieselor  
1.3.2 Colaborarea cu 
membrii echipei de 
lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor 
1.3.3 Asumarea 
responsabilităţii pentru 
sarcina primită 
1.3.5 Asumarea calităţii 
lucrărilor /sarcinilor 
încredinţate la execuţia 
schiţelor, desenelor la 
scară, schemelor de 
instalaţii electrice și 
electronice 

 

CUNOŞTINŢE 
 

1.1.1 Elemente şi reguli 
de bază specifice 
desenului tehnic 

industrial  
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� SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 
 Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic 
măsoară eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea rezultatelor învățării are ca scop 
recunoașterea rezultatelor învățării, specifice unității de rezultate ale învățării propusă în standardul 
de pregătire profesională, demonstrate de cel care învață. 
 Evaluarea poate fi: 

 

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor 
învăţării. 

- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de 

evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale elevilor. 
- Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 
- Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la 

cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 
 

b. Finală 
- Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi 

care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor învățării(cunoştinţe, 
abilități și atitudini). Aprecierea lucrării se va realiza pe baza criteriilor şi indicatorilor de 
realizare şi ponderea acestora, precizate în standardul de pregătire profesională al calificării. 

 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� Fişe de observaţie; 
� Fişe test; 
� Fişe de lucru; 
� Fişe de autoevaluare; 
� Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, 
� Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi 
de tip rezolvare de probleme; 

� Lucrări de laborator; 
� Lucrări practice. 

 
Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele învăţării prezentate dezvoltat la Sugestii 
metodologice.  
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Tema: Cotarea în desenul industrial  
 

 
TEST DE EVALUARE 

 

 

 I. Alegeti varianta corecta pentru afirmatiile de mai jos:        (2 puncte) 
 

1. Simbolul Ø reprezintă: 
a. raza unui cerc  

b. diametrul unui cerc 

c. suprafaţa triunghiulară 

d. diametrul sferei 

2. Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se notează: 
a. Ø 50 

b. SR50 

c. R50 

d. D50 

 

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor de mai jos. Notaţi cu litera A dacă enunţul este 
adevărat şi cu F, dacă este fals.              (2 puncte) 
 

1 SR înscris înaintea cotei indică raza sferei A/F 
2 Ø înscris înaintea cotei indică un diametru  A/F 
3 □ înscris înaintea cotei indică un dreptunghi  A/F 
4 SØ înscris înaintea cotei indică o raza  A/F 

 
III. Completaţi spaţiile libere din textele de mai jos:                            (3 puncte) 
 
1. Când …….. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicată corespunzător, fără ca 
simbolul …… să fie urmat de valoarea cotei.  
2. Dacă centrul unui arc de cerc se află în afara limitelor spaţiului disponibil, linia de cotă a ......... 
trebuie frântă sau …....................., după cum nu este necesar să fie reprezentat cercul. 
3. Centrul de curbură se poate preciza prin două linii ........................, trasate cu linie ..................... 
 
IV. Cotează desenul de mai jos:                                                                (2 puncte) 
 

 
NOTĂ: Timp de lucru: 30 de minute. Se acordă 1 punct din oficiu.  
 

534



Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică 

  13 

 
BAREM DE CORECTARE  

 
 
 
Subiectul I (2 x 1p = 2 puncte) 
1b, 2c 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă  0 puncte. 
 

Subiectul II (4 x 0,5 = 2 puncte) 
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – F;  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă  0 puncte. 
 
Subiectul III (6 x 0,5p = 3 puncte)  

1. cota, R  
2. razei, întreruptă  

3. perpendiculare , subţire 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă  0 puncte. 
 
Subiectul IV  (4 x 0,5 = 2 puncte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pentru fiecare cotă se acordă 0,5 puncte; pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 
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MODUL II: TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR MECANICE 

 

 

� NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 
Modulul „Tehnologia lucrărilor mecanice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) 
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte 

din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ 
profesional.  

Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 
� 34 ore/an – instruire practică 

 

Modulul „Tehnologia lucrărilor mecanice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din 

domeniul de pregătire profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de 

nivel superior. 

 

� STRUCTURĂ MODUL  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ 2: EFECTUAREA OPERAȚIILOR 
DE PRELUCRARE MECANICĂ  Rezultate ale învățării  

codificate conform SPP 
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturile învăţării 

2.1.1 
 

2.2.1; 

2.2.42 
2.3.1  
2.3.6  
 

1.Organizarea ergonomică a atelierului de 
lăcătuşărie:  

1.1 Organizarea zonei de lucru; 

1.2. Organizarea ergonomică a locului de muncă; 
1.3. Factorii de microclimat. 

2.1.2 
 

2.2.2  

2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.6 

2.3.2; 
2.3.3  

2. Materiale şi semifabricate necesare 
executării pieselor prin operaţii de 
lăcătuşărie: 

2.1 Proprietăţile fizico-chimice, mecanice şi 
tehnologice ale materialelor metalice; 

2.2.Aliaje feroase: 

2.2.1.Oțeluri – clasificare, simbolizare 

2.2.2. Fonte – clasificare, simbolizare 

2.3. Tratamente termice aplicate oțelurilor și 
fontelor: recoacere, călire, revenire 

2.4.Metale și aliaje neferoase 

2.4.1. Cuprul și aliajele sale - proprietăţi, 
simboluri şi domenii de utilizare 

2.4.2. Aluminiul și aliajele sale – proprietăți 
simboluri şi domenii de utilizare  

2.5. Semifabricate 

- tipuri de semifabricate 

- modalități de reciclare, refolosire a materialelor 
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2.1.3  
 

2.2.4 
2.2.5  

2.2.39 
2.2.42 

2.3.1 
2.3.3. 
2.3.7  

3. Semnificaţiile documentaţiei tehnologice 
utilizată la prelucrări mecanice: 
3.1 Decodificarea simbolurilor standardizate ale 

materialelor utilizate la executarea operaţiilor de 
lăcătuşerie ; 
3.2.Fişe tehnologice şi planuri de operaţii ale 
produselor realizate în atelierul de lăcătuşerie 
(întocmirea fişei tehnologice după desenul de 
execuţie al piesei, informaţiile tehnologice la 
nivelul operaţiei). 

2.1.4 2.2.6  
2.2.7 

2.2.42 

2.3.3  
2.3.6 
2.3.7  

4. Interpretarea abaterilor dimensionale şi de 
formă ale pieselor: 
- calculul dimensiunilor maxime şi minime ale 
pieselor;  

-toleranţe 

-dimensiuni liniare 

-dimensiuni unghiulare 

-abateri de la planitate 

-abateri de la rectilinitate 

-abateri de la circularitate 

2.1.5 2.2.6. 
2.2.8 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4 

2.3.7  

5. Mijloace de măsurat și verificat mărimi 
fizice geometrice: 
5.1.Măsuri pentru lungimi (rigle, cale, calibre); 
5.2. Instrumente de măsurat și verificat lungimi: 

şublere şi micrometre;  
5.3. Mijloace de măsurat și verificat unghiuri: 

rigle de verificat, echere, raportoare; 

5.4 Mijloace de măsurat și verificat suprafeţe: 
rigle, nivele, comparatoare. 

2.1.6 2.2.6 
2.2.9  

2.2.10 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

6.Operaţii de lăcătuşerie pregătitoare aplicate 
semifabricatelor: 
6.1. Curăţarea manuală 

6.2. Îndreptarea manuală 

6.3. Trasarea; 

- scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri) 

utilizate la realizarea operaţiilor pregătitoare; 
tehnologii de execuție; controlul operaţiilor; 
norme de securitate și sănătate în muncă 
(NSSM) specifice operaţiilor pregătitoare. 

2.1.7 2.2.6 
2.2.11 
2.2.12  

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

7. Operaţia de debitare manuală a 
semifabricatelor: 
7.1.Forfecarea 

7.2.Așchierea 

7.3.Dăltuirea 

- scule folosite la debitarea manuală, tehnologii 
de execuție, controlul execuţiei operaţiei de 
debitare; NSSM specifice operaţiei de debitare. 

2.1.8 2.2.6 
2.2.13 
2.2.14 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

8.Operaţia de îndoire a semifabricatelor:  
8.1. Procesul de îndoire ( calculul lungimii 
semifabricatului necesar obținerii unei piese prin 
operația de îndoire) 
8.2.Îndoirea manuală a tablelor (SDV-uri, 
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tehnologii de execuţie); 
8.3. Îndoirea manuală a barelor şi profilelor 
(SDV-uri, tehnologii de execuţie); 
8.4. Îndoirea manuală a ţevilor (dispozitive, 
verificatoare,  tehnologie de execuţie); 
8.5. Îndoirea manuală a sârmelor (dispozitive, 
verificatoare, tehnologie de execuţie); 
8.6. Controlul execuţiei operaţiei de îndoire; 
NSSM specifice operaţiei de îndoire. 

2.1.9 2.2.15 
2.2.16  

2.2.17 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

9.Operaţia de pilire manuală a 
semifabricatelor: 
9.1 Clasificarea pilelor; 

9.2 Metode şi tehnologii de execuţie a operaţiei 
de pilire;  

9.3 Controlul execuţiei operaţiei de pilire; NSSM 

specifice operaţiei de pilire. 
2.1.10 2.2.18 

2.2.19 

2.2.39 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

10.Operaţia de polizare: 
10.1.Tipuri de polizoare; 

10.2.Metode de verificare şi montare a pietrelor 
de polizor;  

10.3.Tehnologia de execuţie a operaţiei de 
polizare; 

10.4. Controlul execuţiei operaţiei de polizare; 
NSSM specifice operaţiei de polizare.  

2.1.11 2.2.20 
2.2.21 
2.2.22 
2.2.23 

2.2.39 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

11.Operaţia de executare a alezajelor: 
11.1. Tipuri de burghie; 

11.2. Ttipuri de maşini de găurit; 
11.3. Metode și tehnologii de execuţie a operaţiei 
de găurire; 
11.4. Tipuri de alezoare; lamatoare, lărgitoare, 
teșitoare; 
11.5. Tehnologia de execuție a operațiilor de 
teşire, lărgire şi adâncirea găurilor; 
11.6. Controlul alezajelor executate – măsurarea 
diametrelor, verificarea formei, poziția reciprocă 
a suprafețelor prelucrate; NSSM specifice 

operaţiei de găurire. 
 

2.1.12 2.2.24 
2.2.25  

2.2.39 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

12.Operaţia de filetare:  
12.1. Elementele geometrice ale filetului 

12.2. Tipuri de filete interioare /exterioare; 

12.3. Tipuri de tarozi/ filiere; 

12.4. Tipuri de maşini de filetat; 
12.5. Tehnologia de execuţie a operaţiei de 
filetare;  

12.6. Controlul execuţiei operaţiei de filetare; 
NSSM specifice operaţiei de filetare. 

2.1.13 2.2.26 

2.2.27 
2.2.39 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

13.Operaţia de finisare prin răzuire a 
suprafeţelor: 
13.1 Tipuri de răzuitoare; 

13.2 Tehnologia de execuție a operației de 
răzuire; 
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13.3 Controlul suprafeţelor răzuite; NSSM 

specifice operației de răzuire. 
2.1.14 2.2.28 

2.2.29 
2.2.39 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7  

14. Operația de finisare prin rodare a 
suprafeţelor: 
14.1.Tipuri de pulberi/solutii de rodat; 

14.2. Tehnologia de execuție a operației de 
rodare; 

14.3 Controlul suprafeţelor rodate; NSSM 

specifice operației de finisare prin rodare. 
2.1.15 2.2.30 

2.2.31 
2.2.39 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7 

15. Operaţia de finisare prin honuire a 
suprafeţelor: 
15.1 Tipuri de maşini de honuit; 
15.2 Tehnologia de execuție a operației de 
honuire; 

15.3. Controlul suprafeţelor honuite; NSSM 

specifice operației de finisare prin honuire. 
 

2.1.16 2.2.32  

2.2.33 

2.2.34 
2.2.39 

2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7 

16. Operaţia de prelucrare prin strunjire pe 
suprafeţe interioare şi exterioare: 
16.1 Clasificarea cuţitelor de strung în funcţie de 
suprafeţele de prelucrat; 

16.2 Tehnologia de prindere a pieselor /sculelor 
pe strung; 

16.3 Tehnologia de execuție a operației de 
prelucrare prin strunjire; 

16.4 Controlul suprafeţelor strunjite; NSSM 

specifice operației de strunjire. 
2.1.17 2.2.35 

2.2.36 
2.2.37 
2.2.39 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7 

17. Operaţia de prelucrare prin frezare a 
suprafeţelor: 
17.1 Tipuri de freză în funcţie de suprafeţele de 
frezat; 

17.2 Maşini de frezat; 

17.3 Tehnologia de execuție a operației de 
frezare; 

17.4 Controlul suprafeţelor frezate; NSSM 

specifice operației de frezare. 
2.1.18 2.2.38 

2.2.39 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7 

18. Operaţii de prelucrare prin deformare 
plastică: 
18.1 Definirea operației de forjare 

18.2 Definirea operației de laminare 

18.3 Definirea operației de ștanțare 

18.4 Definirea operației de matrițare 

18.5 Domenii de utilizare, particularitățile 
fiecarei operații 
18.6 Utilaje specifice  

18.7 NSSM specifice operațiilor de deformare 
plastică. 

2.1.19 2.2.40 
2.2.42 

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.7 
2.3.8. 

19. Deșeuri rezultate în urma prelucrărilor 
mecanice 

- tehnici de colectare și eliminare a deșeurilor 
rezultate în urma prelucrărilor mecanice 
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2.1.20 2.2.40 
2.2.41 
2.2.42 
 

2.3.3  

2.3.5  

2.3.7 

20. Legislaţia privind normele de securitatea 
şi sănătatea personalului din atelierul de 

prelucrări mecanice: 
-norme de sănătatea şi securitatea muncii 
specifice atelierului de lăcătuşerie; 
-normative de mediu; 

-modalități de avertizare a pericolelor la locul de 
muncă (semnale vizuale, indicatoare, culori de 
securitate) 

 
� LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, 
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE 
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul 
economic): 

- Materiale și semifabricate: table, platbande, bare, profile, ţevi, sârme; materiale metalice 
feroase (oţeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului, pulberi/paste de rodat; 

- Materiale abrazive, pulberi şi paste de polizat, masticuri de blocat, lacuri de protecţie, 
solvenţi etc; 

- Documentații necesare operațiilor de lăcătușerie 

- perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor; 
- SDV-uri pentru operaţia de îndreptare manuală: placă de îndreptat, ciocane, nicovale; 
- SDV – uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator 

paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler; 
- SDV – uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tăiat, fierăstraie 

manuale, dălţi, rigle, şublere, echere; 
- SDV – uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea 

ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane; 
- scule şi verificatoate folosite la pilire: pile de diferite tipuri, şublere, rigle de control, echere, 

şabloane; 
- polizoare: stabile şi portabile; 
- scule şi verificatoate folosite la polizare: pietre de polizor, şublere; 
- dispozitive de finisat: răzuitoare, dispozitive de rodat, maşini cu cap de honuit; 
- maşini unelte: strung universal, mașini de îndoit, maşini de frezat, maşini de găurit stabile şi 

portabile; prese, freze, matrițe; 
- scule şi verificatoate folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea 

burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, micrometre; 
- scule şi verificatoate folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, 

micrometre; 

- SDV – uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere, 

şublere, micrometre, calibre-tampon, calibre – inel; 

- instrumente de măsură şi control, mijloace de măsurare; 
- mijloace şi echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum etc) 
- Soft-uri educaționale, filme, prezentări PowerPoint; 
- Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe 

ajutătoate, planşe didactice, reviste de specialitate, documentaţie tehnică (desene de 
execuţie, fişe tehnologice, cărţi tehnice, dicţionare de termeni tehnici, normative specifice, 
fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde tehnice); 

- Containere/coșuri pentru colectarea selective a deșeurilor. 
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� SUGESTII METODOLOGICE 

 
Parcurgerea cunoştinţelor se face în ordinea redată în „Conţinuturile învăţării” şi trebuie să fie 

abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se 
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. 

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică 
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit. 

Modulul ,,Tehnologia lucrărilor mecanice” are o structură elastică, deci poate încorpora, în 
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se 
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea 
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform precizărilor de mai sus. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 
inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea 
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

� aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în 
coparticipant la propria instruire şi educaţie; Aceste metode vizează atât cunoştinţele 
teoretice cât şi cele practice adaptate la nivelul de înţelegere al elevului şi potenţialului său 
fizic. O astfel de activitate este întocmirea caietului de practică treptat, pe parcursul orelor 
de instruire practică în atelierul şcoală, precum şi în stagiile de practică efectuate la agentul 
economic. 

� îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 
idei, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, metoda piramidei, discuţia 
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui; În cadrul 
acestor activităţi de învăţare elevul poate analiza exemple de fişe tehnologice realizate 
pentru diferite produse finite, din care el poate să identifice: operaţiile/ fazele tehnologice 
prin care trece un semifabricat şi ordinea lor corectă în cadrul procesului tehnologic, 
respectiv, sculele/dispozitivele utilizate la fiecare prelucrare.  

� folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, 
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de 
documentare, observaţia/ investigaţia dirijată. De exemplu, elevul poate realiza: 

o o analiză funcţională a sculelor din trusa lăcătuşului mecanic; 
o observarea dirijată a dotării laboratorului tehnologic, respectiv a atelierului de 

instruire practică; 
o analiza comparativă a secţiilor de producţie de la operatorul economic unde 

desfăşoară stagiile de instruire practică; 
� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual, 

investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă 
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex. 
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). Aceste activităţi de învăţare prin descoperire pot fi 

utilizate în special pentru conţinuturi tematice uşor accesibile. De exemplu, în urma studiului 
individual privind organizarea ergonomică a locului de muncă, elevul îşi intocmeşte o fişă de 
lucru privind activităţile pe care urmează să le desfăşoare în atelierul de instruire practică într-
o situaţie dată; 
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� aplicarea metodelor interactive care conduc la dezvoltarea competenţelor de învaţare la locul 
de muncă. În urma informaţiilor teoretice primite elevul trebuie fie capabil să: 

o întocmească o fişă tehnologică; 
o realizeze un miniproiect pentru un anumit proces tehnologic, cu algoritm dat. 

� activităţi practice care implică utilizarea instrumentelor, sculelor şi echipamentelor specifice 
activităţilor practice din domeniul electromecanic. În baza unor liste de lucrări practice elevul 
va fi pus în situaţia să: 

o efectueze operaţii de măsurare/verificare a dimensiunilor geometrice ale pieselor 
utilizând instrumentele din trusa lăcătuşului mecanic; 

o realizeze practic opearaţii de prelucrare mecanică; 
o respecte ordinea operaţiilor de pregătire/prelucrare, în funcţie de produsul final; 
o verificarea/controlul/autocontrolul operaţiilor efectuate; 
o respectarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii pe tot parcursul activităţilor 

practice 

� prezentarea activităţilor proprii şi în echipă. Orice activitate de grup trebuie să conţină ca 
sarcină de lucru: 

o alegerea liderului de grup; 

o identificarea rolului fiecărui membru al grupului; 
o respectarea ordinii pe tot parcursul desfăşurării activităţii; 
o raportarea modului în care ficare şi-a îndeplinit rolul în echipă. 

� implicarea elevilor în propria formare prin învăţare interactivă, şi prin 
autoevaluare/interevaluare. Sunt indicate organizarea unor sesiuni de lucrări tematice care vor 

fi analizate/evaluate de către proprii colegi de clasă. 
 

 

Spre exemplificare s-a ales “Metoda Piramidei”, care este o metodă de învăţare ce se bazează, pe 

împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor.  

Această metodă presupune organizarea unei activităţi structurate în următoarele etape: 
1. individuală – elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-o perioadă 

scurtă de timp (de obicei 5 minute). Se pot formula întrebări referitoare la 
subiectul tratat;  

2. perechi – se formează grupe de doi elevi , care îşi verifică reciproc rezultatele şi 
încearcă să răspundă la întrebările care au fost formulate în interiorul grupului; 

3. grupuri de patru elevi - formate prin unirea perechilor două câte două. Elevii îşi 
confruntă rezultatele , concep un nou răspuns, într-o formulare la care îţi aduc toţi 
contribuţia identificând concluziile cu caracter general în zonele de controverse 
rezultate în urma întrebărilor fiecăruia; 

4. întreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale. 
Acestea pot fi notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia între răspunsurile 
grupurilor. Pe baza lor se concep concluziile finale.  

 
TEMA: Executarea operaţiei de îndoire 
 
REZULTATE ALE INVĂŢĂRII – ce răspund la această temă:  
Cunoștințe: 
2.1.8 - Operaţia de îndoire a semifabricatelor;  
Abilități: 
2.2.13 - Îndoirea tablelor, benzilor, profilelor, barelor, ţevilor şi a sârmelor; 
2.2.14 - Efectuarea calculului lungimii semifabricatului necesar obţinerii unei piese prin operaţia de 
îndoire; 
Atitudini: 
2.3.3 - Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina primită; 
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2.3.4 - Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 
2.3.5 - Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului specifice 
sarcinilor de lucru încredinţate; 
2.3.7 - Asumarea la locul de muncă a calităţii lucrărilor/sarcinilor încredinţate; 

Metoda Piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă presupune acumularea treptată a 
opiniilor individuale ale participanţilor. Are ca principiu de bază împletirea activităţii individuale cu 
cea de grup. Profesorul expune elevilor datele problemei în cauză:sarcinile de lucru 1 şi 2 

Elevii primesc o fişă de lucru şi rezolvă sarcinile propuse mai întâi individual, în 
aproximativ 10 minute. 

Se vor forma apoi, 2 grupe mari, egale ca număr, în care se dialogheză asupra soluţiilor 
pentru care s-a optat.  

Întreaga clasă, reunită, discută sarcinile de lucru alese de profesor, analizează atât soluţiile la 
care au ajuns până în această etapă, cât şi problemele la care trebuie găsite răspunsuri.  

Se optează pentru soluţia cea mai bună şi se stabilesc concluziile întregului colectiv.  

Desfăşurarea activităţii: 

1.Cum am putea să modificăm semifabricatul din figura 1 pentru a obţine semifabricatul  cu 
forma din figura 2. 

  Figura 1      figura 2 

a. Cereţi elevilor să contribuie spunând ce operaţii tehnologice se pot efectua în atelierul de 

lăcătuşerie în vederea transformării unui semifabricat în produs finit: 
� curăţare 

� debitare 

� filetare 

� finisare 

� găurire 

� indoire 

� îndreptare 

� măsurare 

� polizare 

� pilire 

� trasare 

b.Cereţi elevilor să ordoneze operaţiile tehnologice amintite mai sus în 2 grupe:  

� operaţii tehnologice de pregătire a semifabricatelor: 

� curăţare 

� îndreptare 
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� măsurare 

� trasare 

� operaţii tehnologice de prelucrare a semifabricatelor: 

� debitare 

� filetare 

� finisare 

� găurire 

� indoire 

� polizare 

� pilire 

2. Care este operaţia tehnologică ce presupune modificarea formei semifabricatului  prin 
deformare plastică 
a.Cereţi elevilor să identifice operaţia tehnologică 

 prin care se modifică forma semifabricatului
fără detaşare de material 

b.Se vor identifica sculele necesare îndoirii manuale a unui semifabricat  

ciocane, nicovale 

menghină 

Dispozitive manuale de îndoit  
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3. Cum am putea evita apariţia defectelor la îndoirea barelor 
Se vor enunţa metodele:   

� îndepărtarea oricăror urme de impurităţi precum: pământ, uleiuri, vopsele, rugină, etc.  
� Când raza de îndoire este mai mică decât raza minimă, materialul se va încălzi la 

temperatura de forjare; 

� Îndoirea se va face după o direcție perpendiculară pe direcția de laminare a materialului 

� Pentru îndoiri repetate se va încălzi local piesa. 
 
4.Ce reguli specifice operaţiei de îndoire trebuiesc respectate 
Cereţi elevilor să indice reguli care vizează efectuarea operaţiei de îndoire în siguranţă de tipul: 

� Muncitorul va purta echipamentul de protecţie: mânuşi, şorţ din piele groasă; 
� În cazul îndoirii la cald, se vor folosi mânuşi din fibră de azbest; 
� Ciocanele să fie bine prinse în cozi; 
� Dispozitivele de susţinere şi fixarea pieselor să fie bine fixate în suporţi; 

 

 

 

� SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii şi-
au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 
Evaluarea poate fi : 

a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării. 
� Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de 

modalitatea de evaluare – probe orale, scrise, practice, de stilurile de învățare ale 
elevilor. 

� Planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 
� Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la 

cunoștințele, abilitățile și atitudinile specificate în standardul de pregătire 
profesională. 

b. finală 
Realizată pe baza standardului de evaluare din Standardul de Pregătire Profesională 
ţinând cont de criteriile, indicatorii de realizare şi ponderea acestora. Va fi realizată 
printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care 
informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor 

învățării(cunoştinţe, abilități și atitudini). 
 

Propunem următoarele instrumente de evaluare: 

� Fişe de observaţie; 
� Fişe test; 
� Fişe de lucru; 
� Fişe de autoevaluare; 
� Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de 

completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare 
de probleme. 

� Lucrări de laborator 
� Lucrări practice 
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� Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări 
electronice care se referă la un anumit proces tehnologic. 

� Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare etc. 

� Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu 

de itemi care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului. Oferă 
informaţii cu privire la direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/ sau optimizarea 
demersurilor instructiv-educative. 

 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 
verificarea atingerii rezultatelor învăţării. 
Proiectarea modului de realizare a evaluării va avea ca finalitate asigurarea unui feed-back de 

calitate atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice, care, pe baza prelucrării informaţiilor 
obţinute, îsi vor regla modul de desfăşurare a demersului didactic. Evaluarea scoate în evidenţă 
măsura în care se formează rezultatele învăţării din Standardul de Pregătire Profesională 
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INSTRUMENT DE EVALUARE 

 

Toate subiectele sunt obligatorii;Se acordă 10 puncte din oficiu;Timpul de lucru este de 1 oră 
 
SUBIECTUL I……………………………………………………………………..25 puncte 
 
I.Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 

1.Indoirea sârmelor în menghină se execută când unghiul de indoire este: 
a. 30

0 
 

b. 45
0 
 

c.  60
0 
 

d. 90
0
 

 

2.Indoirea manuală a ţevilor din oţel se face prin umplerea lor cu: 
a. Colofoniu 

b. Fără umplere 

c. Nisip fin 

d. Nisip si colofoniu 

 

3.Indoirea mecanică a tablelor groase se execută cu: 
a.dispositive de îndoit 
b.maşini de găurit 
c.masini de roluit 

d.maşini cu valţuri 
 

4.Dispozitivul din figura de mai jos este utilizat la îndoirea:  
a.barelor 

b.profilelor 

c.sârmelor 
d.tablelor 

 

5.Operaţia de îndoire este operaţia tehnologică realizată prin: 
a.detaşarea unei părţi din material 
b.demarcarea traseului de prelucrare 

c.deformare plastică 

d.detaşarea materialului sub formă de aşchii. 
 

 

SUBIECTULII……………………………………………………………………..25 puncte 
 

Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect: 
1. La îndoire straturile de metal de la exteriorul zonei îndoite se…………(1)………. iar cele din interiorul 

porțiunii îndoite se …………(2)……  în direcție longitudinală. 

2. Când raza de îndoire este mai ……(3)…… decât raza minimă, materialul se va încălzi la temperatura 
de forjare. 

3. Îndoirea se va face după o direcție ………..(4)…….….. pe directia de laminare a materialului. 

4. Pentru îndoiri repetate se va ……….(5)……. local piesa. 
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SUBIECTUL III……………………………………………………………………50 puncte 
 
Realizaţi un eseu cu tema “Îndoirea manuală a semifabricatelor” după următorul plan: 
a.definirea procesului de îndoire 

b.metode de îndoire 

c.scule folosite la îndoire 

d.tehnologia de îndoire manuală a ţevilor, barelor, sârmelor 
e.tehnologia de îndoire manuală a tablelor 
f. norme de sănătatea şi securitatea muncii la îndoire. 
 
 
 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
 
Subiectul I.                                                       TOTAL:25puncte  
 

1- a;  2 - c; 3 - d; 4 - d; 5 - c; 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
Subiectul II.                                                                  TOTAL:25puncte 
 
(1)- întind 

(2)- comprimă 

(3)- mică 

(4)- perpendiculară 

(5)- încălzi 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
Subiectul III.                                                    TOTAL: 50 puncte 
 

a.definirea procesului de îndoire- 6 puncte 
  Îndoirea este operația tehnologică de prelucrare, de modificare a formei și dimensiunilor 

semifabricatelor, fără indepărtare de material prin deformare plastică. 
Pentru răspuns corect se acordă câte 6 puncte. 
Pentru răspuns partial corect se acordă 3 puncte 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 

b.metode de îndoire- 6 puncte 
Metodele de îndoire sunt: 
 -după natura efortului dezvoltat: 

• îndoire manuală; 
• îndoire mecanică. 

 -după temperatură: 
• îndoire la rece; 
• îndoire la cald. 

Pentru fiecare metodă identificată  corect se acordă câte 3 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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c.scule folosite la îndoire- 12 puncte 
  Sculele şi dispozitivele utilizate la îndoire sunt: 

• nicovale; 
• ciocane; 
• menghine; 
• prese manuale; 
• prese mecanice; 
• maşini de îndoit. 

Pentru fiecare sculă identificată corect se acordă câte 2 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 

d.tehnologia de îndoire manuală a ţevilor, barelor, sârmelor- 12 puncte 
Îndoirea manuală ţevilor se poate face la cald sau la rece. În acest scop se utilizează dispozitive 

speciale. În timpul îndoirii, ţevile se pot ovaliza. Pentru a evita ovalizarea, ţevile se umplu cu nisip 
fin sau colofoniu topit, iar capetele se obturează cu dopuri din lemn. Se încălzește țeava în zona de 
îndoit. 
Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte. 
Pentru răspuns partial corect se acordă 2 puncte 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
Îndoirea manuală a barelor şi a profilurilor se poate realiza prin lovire cu ciocanul. Pentru 

fixarea semifabricatelor se utilizează dispozitive speciale, placă de îndoit prevăzută cu orificii care 
permit fixarea provizorie a unor dornuri. 

 

Pentru răspuns corect se acordă câte 5 puncte. 
Pentru răspuns partial correct se acordă 2 puncte 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
Îndoirea sârmelor se aplică pentru a obţine arcuri elicoidale, cilindrice sau conice. Arcurile se 

execută prin următoarele metode: 
• în menghină; 
• pe strung; 
• cu maşina de găurit. 
 

Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte. 
Pentru răspuns partial corect se acordă 1 punct 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 
e.tehnologia de îndoire manuală a tablelor- 6 puncte 
 

-îndoirea la nicovală (prin lovire cu ciocanul), aceasta se execută după trasarea materialului și utilizează 

ca elemente de sprijin nicovale sau cornuri cu coadă; 

-îndoirea la menghină, aceasta se aplică pentru o îndoire la 90°, tabla se prinde în menghină, între un 

colțar și o placă intermediară și îndoirea se realizează în două faze, pentru a evita apariția ondulațiilor;  

-îndoirea după șablon, aceasta se aplică în cazul pieselor a căror configurație nu se poate obține prin alte 

metode, se face prin lovirea cu ciocanul, urmărindu-se forma șablonului (executat din oțel sau fontă). 

 

Pentru fiecare metodă detaliată corect se acordă câte 2 puncte 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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f. norme de sănătatea şi securitatea muncii la îndoire- 8 puncte 
 

� Muncitorul va purta echipamentul de protecţie: mânuşi, şorţ din piele groasă; 
� În cazul îndoirii la cald, se vor folosi mânuşi din fibră de azbest; 
� Ciocanele să fie bine prinse în cozi; 
� Dispozitivele de susţinere şi fixarea pieselor să fie bine fixate în suporţi; 

 

Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte. 
Pentru răspuns partial corect se acordă 1 punct 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE 

 

 

� NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 

Modulul, „Circuite electrice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări 
profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte din cultura de 

specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ profesional.  
Modulul are alocat un număr de 51 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 17 ore/an – laborator tehnologic 

 

Modulul „Circuite electrice”, este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de 
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în 
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire 
profesională Electromecanică  sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

 

� STRUCTURĂ MODUL  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ3. REALIZAREA 
CIRCUITELOR ELECTRICE 

 Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării 
(codificate conform SPP) 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
3.1.1. 3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

3.3.5. 

 

1. Mărimi electrice din instalaţiile electromecanice:  
1.1.Mărimile câmpului electrostatic:  
(forțe electrostatice, intensitatea câmpului electrostatic, 

inducția electrică, fluxul electric, tensiunea electrică, 

potențialul electrostatic, capacitatea electrică) 
1.2.Regimul electrocinetic:  

1.2.1.Intensitatea curentului de conducție 

1.2.2.Efectele curentului electric 

1.2.3.Rezistența electrică 

1.2.4.Legea lui Ohm, Legea lui Joule, Legea conservării 
sarcinii electrice); 

1.3.Mărimile câmpului magnetic: 
(forțe magnetice, intensitatea câmpului magnetic, 
tensiunea magnetică, fluxul magnetic, inductivitatea, 
inducția electromagnetică, energia magnetică.) 
- Definiții/relații de definiție, unități de măsură, simboluri 

3.1.2. 

3.1.4. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

3.2.7. 

3.2.8. 

3.2.9. 

3.2.10. 

 

3.3.4. 

3.3.5. 

3.3.6. 

3.3.7. 

3.3.8. 

 

2.Circuite simple de curent continuu: 
2.1.Elemente de circuit  

2.1.1.Rezistoare  

- clasificarea rezistorilor 

- parametrii rezistorilor 

- simbolizarea rezistorilor; codul de culori 

- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a 
rezistenței totale 

2.1.2.Bobine 
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- simbolizarea bobinelor; codul de culori 

- tipuri de bobine 

- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a 
inductanței totale 

 

2.1.3. Condensatoare 

- rol și caracteristici 
- tipuri de condensatori 

- simbolizarea condensatoarelor; codul de culori 

- factori care influențează funcționarea condensatorului 
- montarea în serie și în paralel, metode de calcul a 

capacității totale 

 

2.1.4. Surse de tensiune 

2.1.5. Conductoare de legătură, întrerupătoare; 

2.1.6. Rețeaua electrică – laturi, noduri, ochiuri 

 

2.2.Circuite electrice dipolare  

(reguli de asociere a sensurilor tensiunii și curentului, 

divizoare de tensiune și curent, asocierea surselor de 
tensiune și curent). 
 

2.3.Documente de lucru  

(cataloage, fișe tehnologice, fișe de constatare, caiete de 
sarcini) 

 

2.4.Norme de protecţia mediului, norme de calitate, 
norme de sănătatea și securitatea muncii privind 

realizarea circuitelor electrice de joasă tensiune. 
3.1.3. 

 

3.2.11. 

3.2.12. 

3.2.13. 

 

3.3.3 

3.3.4. 

3.3.7. 

3.3.8. 

3.Analiza circuitelor electrice  
3.1.Metode de rezolvare a circuitelor electrice de curent 

continuu cu ajutorul Teoremelor lui Kirchhoff 

 

 
� LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 

INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, 
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE 
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul 
economic): 

- Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, 
wattmetre, multimetre); 

- Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice; 
- Conductoare de legătură/cordoane de legătură; 
- Întreruptoare;  
- Rezistoare de diferite tipuri şi mărimi; 
- Condensatoare de diferite tipuri şi mărimi; 
- Bobine de diferite tipuri şi mărimi; 
- Surse de curent continuu; 

- Casete video, CD-uri; 

- Trusa electricianului. 
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� SUGESTII METODOLOGICE  
 

Conţinuturile programei modulului „Circuite electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră 
flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul 
iniţial de pregătire. 

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 

conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică 
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit. 

Modulul ,,Circuite elecrice” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al 
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în 
laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de învăţământ 
sau de la agentul economic, dotate conform precizărilor de mai sus. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 
inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea 
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

� Elaborarea de referate interdisciplinare; 

� aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în 
coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda 

mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda 
ciorchinelui; 

� Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

� metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a 
priceperilor şi deprinderilor. 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual, 
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă 
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex. 

biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 
� metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 
� metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:  

o de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perech; 

o de realizare a înţelesului: proedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus, 
ghidurile de studiu; 

o de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare, 
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului; 

o de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare; 
o de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor 

� metode şi strategii de învăţare prin colaborare: 
o tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul 

deosebit, Tehnica căutării de comori ,Metoda Piramidei (Bulgărele de zăpadă),  
metoda ciorchinelui; 
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� metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere: Mozaic (jigsaw), Reuniunea 
Phillips 6-6, Metoda grafică; 

o exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii 
� Învăţarea prin descoperire; 
� Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte. 

Exemplificam demersul didactic pentru o lucrare de laborator care să stabilească relația 
de interdependență dintre intensitatea curentului electric și tensiunea electrică. 

Lucrare de laborator: Legea lui Ohm pe o porţiune de circuit 
Rezultatele învățării vizate: 

- 3.1.2.Circuite simple de curent continuu 

- 3.2.1.Operarea cu relațiile matematice între mărimile electrice 

- 3.2.4.Selectarea elementelor de circuit pentru realizarea circuitelor conform schemei 

- 3.2.7.Construirea circuitelor simple cu elemente de curent continuu 

1.Materiale necesare:


 Sursa de tensiune; 


 Ampermetru; 


 Rezistenţă; 

 Voltmetru; 


 Fire de legătură. 
2.Teoria lucrării

a.) U= ct. => I~ 1/R 

b.) R= ct. => I~U 

Din a.) şi b.) => I= U/R 

Consecinţe: 
1. U= IR  pentru U = ct. => IR = ct. 

2. R= ct.  => U= k I 

3. R=U/I  (formula de definiţie) 

3.Desfășurarea lucrării
- Pentru a putea determina experimental legea lui Ohm pe o porţiune de circuit, vom forma un 

circuit electric din materialele necesare menţionate anterior, urmărind schema dată. 
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- De o sursă de tensiune se leagă un ampermetru. De ampermetru se leagă o cutie cu rezistenţe 
cu diferite valori şi, în paralel cu rezistenţa, se leagă un voltmetru. Toate aceste elemente se 

leagă între ele cu fire de legătură. 
- Experimentul constă în determinarea valorilor intensităţii curentului electric la diferite 

tensiuni şi valori ale rezistenţei electrice. 
- Valorile sunt notate într-un tabel 

4.Tabel de valori

Nr. determinări I (mA) U (V) R (�) 

� SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în 
care elevii şi-au format şi acumulat rezultatele învăţării propuse în standardele de pregătire 
profesională. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Pentru evaluarea achiziţionării rezultatelor învăţării vizate de parcurgerea modulului
Circuite electrice se recomandă următoarele metode şi tehnici moderne de evaluare: hărţile 
conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, investigaţia, observaţia sistematică 
a comportamentului elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, studiul de caz  etc. 

Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea şi dezvoltarea 

unor competenţe funcţionale de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi 
utilizare în practică a cunoştinţelor; dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; dezvoltarea 
creativităţii, a gândirii critice; dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; dezvoltarea 
capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea 
unui stil de învăţare eficient; evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al 

elevilor. 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ 
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte 
dobândirea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. Evaluarea scoate în evidenţă 
măsura în care se formează rezultatele învăţării din standardul de pregătire profesională. 

Mai jos, un exemplu de instrument de evaluare: 
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INSTRUMENT DE EVALUARE 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. 
 
Subiectul I.                                                   TOTAL: 10 puncte 
Pentru fiecare din itemii de mai jos (1-5) scrieți pe foia de examen, litera corespunzătoare 
răspunsului corect: 

1. Elementul de circuit care are tensiunea la borne proporțională cu intensitatea curentului 
electric este: 

a) Condensatorul 

b) Rezistorul 

c) Bobina 

d) Sursa de tensiune 

2. Bobina are ca parametru principal: 

a) capacitatea 

b) rezistența 

c) inductivitatea 

d) reactanța 

3. Unitatea de măsură a capacității electrice : 

a) voltul 

b) amperul 

c) faradul 

d) ohmul 

4. Elementul de circuit care înmagazinează energie magnetică este: 
a) condensatorul 

b) bobina 

c) rezistor 

d) conductor 

5. Un divizor de tensiune este format din: 

a) rezistențe legate în serie 

b) rezistențe legate în paralel 

c) condensatoare legate în serie 

d) condensatoare legate în paralel 
 

 

Subiectul II.                                                    TOTAL: 15 puncte 
În coloana A sunt enumerate mărimi electrice iar în coloana B sunt enumerate unitățile de măsură 
ale acestor mărimi electrice. Scrieți pe foaie, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și 

literele din coloana B.  
 

A B 
1. Rezistență electrică a. Hz 

2. Intensitatea curentului b. Ω 

3. Tensiune electrică c. W 

4. Putere electrică d. A 

5. Conductanță electrică e. V 

 f. Ω-1
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Subiectul III.                                      TOTAL: 25 puncte
Transcrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunț (1, 2, 3, 4) și notați în dreptul ei 
litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera F, dacă apreciați că enunțul este fals. 
Transformați enunțurile false în enunțuri adevărate:  

1. Legea lui Ohm indică proporționalitatea dintre tensiunea electrică aplicată unui conductor și 
intensitatea curentului ce străbate conductorul. 

2. Rezistența electrică este mărimea electrică a unui condesnsator. 
3. Rezistivitatea electrică a unui conductor depinde de natura conductorului. 
4. Căldura dezvoltată în unitatea de timp se numește putere Joule. 

Subiectul IV.                                                    TOTAL 40 puncte
I. (25p) 

Se dă circuitul din figură cu R1=10�, R2=12�, R3=40�, R4=10�, R5=10�, V1=15V 
a. Să se calculeze rezistența echivalentă a circuitului 
b. Să se calculeze intensitatea curentului I din circuit. 

II. (15p) 
Realizați un eseu despre utilizarea rezistoarelor ca divizoare de tensiune urmărind următoarele 
aspecte: 

a. Schema de principiu pentru divizorul de tensiune;  

b. Menționați rolul unui divizor de tensiune într-un circuit; 

c. Calculați tensiunile pe fiecare componentă a divizorului. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

Subiectul I.                                                     TOTAL:10 puncte

1- b;  2 - c; 3 - c; 4 - d; 5 - a; 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

Subiectul II.                                                     TOTAL:15 puncte

1 - d; 2 - e; 3 - f; 4 - a; 5 - b; 
Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

Subiectul III.                                                     TOTAL:25puncte

1  A 
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

2 F 
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Rezistența electrică este mărimea electrică a unui rezistor.
Pentru reformulare corectă se acordă 5 puncte 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

3 A 
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

4 A 
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

Subiectul IV.                                                      TOTAL: 40 puncte

I. – 25p 
a. (20p) 

Se calculează R15=R1 în paralel cu R5  și R34=R3 în paralel cu R4  

1/ R15= 1/ R1 + 1/ R5  (3p) 
1/ R34= 1/ R3 + 1/ R4  (3p) 
R15= R1 � R5/ (R1+ R5) = 10� � 10� / (10� + 10�) = 5� (5p) 
R34= R3 � R4/ (R3+ R4) = 40� � 10� / (40� + 10�) = 8� (5p) 
RE= R15+ R2+ R34= 5�+12�+8� = 25�  (4p) 
b. (5p) 
V1= RE�I (3p) 
15V=25��I (1p) 
I=0,6A=600mA (1p) 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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II.(15 p) 
a)(5p) 

   
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

b)Divizorul de tensiune este circuitul alcătuit din două rezistoare în serie în scopul de a obține o 
tensiune mai mică decât tensiune U de la bornele de  intrare. (5p) 
Pentru răspuns corect se acordă 5 puncte. 
Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
c)(5p) 

U2= R2�I                 (1p) 
I=U/ R1+ R2           (1p) 
U2=U� R2/ R1+ R2  (1p) 
U1= R1�I                 (1p) 
U1=U� R1/ R1+ R2  (1p) 

Pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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MODUL IV: MĂSURĂRI NEELECTRICE ȘI ELECTRICE 

 

 

� NOTĂ INTRODUCTIVĂ 
 
Modulul „Măsurări neelectrice și electrice”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) 
pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electromecanică, face parte 

din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a IX-a, învățământ 
profesional.  

Modulul are alocat un număr de 102 ore/an, conform planului de învăţământ, din care : 
� 34 ore/an – laborator tehnologic 

 

Modulul „Măsurări neelectrice și electrice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din 

domeniul de pregătire profesională Electromecanică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de 

nivel superior. 

 
 

� STRUCTURĂ MODUL  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URI 4. MĂSURAREA 
MĂRIMILOR NEELECTRICE ȘI 

ELECTRICE Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării 
(codificate conform SPP) 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
4.1.1. 4.2.1. 

4.2.2 

4.2.3. 

4.2.4.. 

4.3.1. 

4.3.5. 

1. Procesul de măsurare 
1.1.Mărimi fizice, definirea lor, unități de măsură 

1.2. Elementele componente ale unui proces de măsurare:  
-mijloace de măsurare 

-etaloane; 

-metode de măsurare; 
1.3 Erori de măsurare, clase de precizie ale aparatelor, 
eroarea absolută, eroarea relativă, eroarea raportată, 
eroarea tolerată; 
1.4. Noțiuni generale de legislație metrologică și 
caracteristici metrologice. 

 

4.1.2. 

 

4.2.5. 

4.2.6. 

4.2.7 

4.2.8. 

4.2.21 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.9. 

 

 

 

2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice: 
2.1 Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice: 

2.1.1.pentru dimensiuni liniare - rigle, şublere, 
micrometre; 

2.1.2. pentru dimensiuni unghiulare – raportoare; 

2.1.3. pentru suprafeţe - planimetre, comparatoare; 

2.1.4 pentru volume - dozatoare volumetrice; 

 

2.2 Mijloace pentru măsurarea mărimilor mecanice: 

2.2.1 Dinamometre – măsurarea forței 
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2.2.2. Balanţe, cântare – măsurarea masei 
2.2.3. Manometre, barometre, vacuumetre – măsurarea 
presiunii 

2.2.4. Vitezometre – măsurarea vitezei 
2.2.5. Ceasuri şi cronometre – măsurarea timpului 
2.2.6. Turometre – măsurarea turației 
2.2.7. Accelerometre – măsurarea accelerației 
2.2.8. Debitmetre – măsurarea debitului; 
 

2.3. Mijloace pentru măsurarea mărimilor termice: 

2.3.1. Termometre – măsurarea temperaturii 
2.3.2. Contoare termice – măsurarea energiei termice; 

 

2.4.Mijloace pentru măsurarea mărimilor fizico-chimice: 

2.4.1. Densimetre – măsurarea densității 
2.4.2. Umidometre – măsurarea umidității 
2.4.3. Vâscozimetre – măsurarea vâscozității 
2.4.4. Ph-metre – măsurarea acidității. 
 

4.1.3. 

4.1.6. 

4.2.9. 

4.2.10. 

4.2.11. 

4.2.12. 

4.2.13. 

4.2.22 

 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.6 

3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru 
măsurarea mărimilor electrice: 
3.1. Clasificarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor 
electrice; criterii de clasificare 

3.2. Aparate pentru măsurarea intensității curentului 

electric (ampermetre şi multimetre analogice şi digitale) ; 
3.3. Aparate pentru măsurarea tensiunii electrice 

(voltmetre şi multimetre analogice şi digitale) ; 
3.4. Aparate pentru măsurarea rezistenţei electrice 

(ohmmetre, montaje volt-ampermetrice şi multimetre 
analogice şi digitale) ; 
3.5. Aparate pentru măsurarea puterii electrice (wattmetre 

şi montaje volt-ampermetrice); 

3.6. Aparate pentru măsurarea energiei active (contoare 

electrice) 

3.7. Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de 
protecţia mediului specifice 

4.1.4. 

 

4.2.14. 

4.2.15. 

4.2.16. 

4.2.17. 

4.2.18. 

4.2.19. 

4.2.20. 

4.2.21. 

4.2.22 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

 

4. Analiza metodelor de măsurare a mărimilor 
electrice în instalaţiile electromecanice. 
4.1 Măsurarea intensității curentului 
4.2 Măsurarea tensiunilor 
4.3 Măsurarea rezistențelor 
4.3.1. Metoda ampermetrului și voltmetrului 

4.3.2. Metoda cu ohmmetru 

4.3.3. Metoda cu puntea Wheatstone 

4.4. Măsurarea puterii electrice în curent continuu 

4.5. Măsurarea energiei electrice în circuitele de curent 
continuu 

4.6. Norme de calitate; normative în vigoare 

 

 

 

 

562



Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică 

 41 

� LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI 
INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, 
DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE 
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII (existente în școală sau la operatorul 
economic): 

- Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice: (rigle, şublere, micrometre, raportoare, 
planimetre, comparatoare, dozatoare volumetrice, dinamometre, balanţe, cântare, 
manometre, barometre, vacuummetre, vitezometre, ceasuri şi cronometre, turometre, 
accelerometre, debitmetre, termometre, contoare termice, densimetre, umidometre, 

vâscozimetre, ph-metre); 

- Aparate electrice de măsură, analogice şi digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, 
wattmetre, multimetre); 

- Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice; 
- Conductoare de legătură; Surse de curent continuu; 
- Trusa lăcătuşului, trusa electricianului; 
- Dispozitive de prindere şi fixare, instrumente de măsurare şi verificatoare; 
- Platforme pentru măsurarea diferitelor mărimi electrice; 
- Cataloage de: materii prime şi materiale, AMC-uri şi SDV-uri, utilaje specifice fiecărei 

categorii de lucrări aferente domeniului electromecanic, auxiliare curriculare; 
- Soft educaţional, CD-uri, casete audio-video, videoproiector 

- Surse de documentare; Normative; Documentații de lucru; 

� SUGESTII METODOLOGICE  

Conţinuturile modulului „Măsurări neelectrice și electrice” trebuie să fie abordate într-o 

manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor. 
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau 

conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale 
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică 
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit. 

Se recomandă o interacţiune reală între teorie şi practică care să se manifeste prin: 
	 dobândirea unor noi cunoştinţe cu ajutorul celor învăţate; înţelegerea altor fenomene; 
	 rezolvarea unor exerciţii şi probleme; 

	 efectuarea unei demonstraţii experimentale; 
	 efectuarea unei activităţi practice propriu-zise. 

Se vor avea în vedere recomandările agentului economic partener în ceea ce privește accentul 
care trebuie pus pe anumite teme, conținuturi, deprinderi sau atitudini.  

Pregătirea practică în cadrul orelor de laborator tehnologic trebuie să constituie o componentă de
bază a procesului de pregătire al elevilor care să vizeze aspectele profesionale şi dobândirea de 
competenţe tehnice.  

Se va urmări crearea, în colaborare şcoală – agent economic, a unor materiale suport pentru 

stagiile de pregătire practică (caiete de practică, ghiduri de practică, auxiliare). 

Modulul „Măsurări neelectrice și electrice” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice 

moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se 
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea 
de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus. 
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Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de 
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor 
învăţării. 
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev, 
inclusiv adaptarea la elevii cu CES. 

 

Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea 
modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

� aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale 
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în 
coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu 
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de 
idei, metoda Phillips 6 – 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda 

mozaicului, discuţia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda 
ciorchinelui; 

� Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual, 
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă 
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex. 
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

� metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a 
priceperilor şi deprinderilor. 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual, 
investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă 
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex. 
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

� metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice:  
o de evocare: brainstorming-ul, harta gândirii, lectura în perechi; 
o de realizare a înţelesului: procedeul recăutării, jurnalul dublu, tehnica lotus, 

ghidurile de studiu ; 

o de reflecţie: tehnici de conversaţie, tehnica celor şase pălării gânditoare, 
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului ; 

o de încheiere: eseul de cinci minute, fişele de evaluare; 
o de extindere: interviurile, investigaţiile independente, colectarea datelor ; 

� metode şi strategii de învăţare prin colaborare : 
o tehnici de spargere a gheţii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecţionarul 

deosebit, Tehnica căutării de comori, Metoda Piramidei (Bulgărele de zapada); 
� Învăţarea prin descoperire; 
� Activităţi practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte. 
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Un exemplu de metodă didactică ce poate fi folosită în activităţile de învăţare este metoda 
Interviul în trei trepte (combinată cu metoda jocului prin decizie). 

Bazată pe colaborarea între elevi, metoda interviului în trei trepte se realizează în grupuri 
de trei elevi în care fiecare este intervievat de elevul dinaintea lui şi îl va intervieva pe elevul de 

după el. Astfel, într-un grup alcătuit din trei elevi, interviul în trei trepte se realizează în trei paşi: 
  Pasul I: Primul elev îl intervievează pe cel de-al doilea elev în timp ce al treilea elev 

notează principalele idei; 
  Pasul II: Al doilea elev îl intervievează pe cel de-al treilea elev în timp ce primul elev 
notează principalele idei; 
  Pasul III : Al treilea elev îl intervievează pe primul elev în timp ce cel al doilea elev 
notează principalele idei. 

Aplicată la clasă, metoda începe cu activitatea profesorului care aduce în discuţie o 
problemă ce trebuie soluţionată de grupurile de lucru alcătuite din trei sau patru elevi. 

După ce fiecare grup şi-a conturat soluţia la această problemă, începe interviul în trei etape, 
după modelul prezentat mai sus (dacă grupul este alcătuit din patru elevi se lucrează în perechi, 
aceştia intervievându-se reciproc). După terminarea interviurilor se elaborează o soluţie finală a 
grupului care va fi comunicată profesorului şi celorlalte grupuri de lucru. Activitatea se poate 
încheia cu o dezbatere asupra soluţiilor avansate de grupurile de lucru. 

Jocul de decizie 
În utilizarea acestei variante a jocurilor de simulare se va proceda astfel: 
� Se va stabili o ierarhie a obiectivelor 

� Se vor formula principalele soluţii posibile 

� Se va delibera (vor fi analizate efectele pozitive şi negative ale aplicării unei soluţii sau a 
alteia, precum şi eficienţa totală a acţiunii) 

� Se va alege varianta optimă 

Exemplificare: 

Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale: 
4. MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE ȘI ELECTRICE 

Modul - Măsurări neelectrice și electrice 

REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE: 
RÎ 4.1.2.Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice 

RÎ 4.2.1. Utilizarea corectă a limbajului tehnic și de specialitate în activități cu caracter metrologic;
RÎ 4.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de  
muncă; 
RÎ 4.3.3. Comunicarea/ raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate;
RÎ 4.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme; 

Profesorul cere să se realizeze identificarea mărimilor fizice de natură neelectrică cunoscute 
de la alte discipline (fizică, chimie etc.) și să realizeze o clasificare a lor în funcție de tipul acestora.  

Clasa se va împărți în grupuri de câte 3 elevi. În fiecare grupă, fiecare elev își va intervieva 
colegul referitor la mărimile măsurabile cunoscute, conform modelului expus mai sus, în final 
obținându-se o listă pe care, prin cooperare, o vor ordona și clasifica după criteriile considerate 
potrivite de către elevi. 

Fiecare grupă va prezenta varianta de clasificare în fața clasei, iar prin jocul de decizie, 

elevii, îndrumați de profesor, vor alege varianta optimă de clasificare a mărimilor neelectrice. 
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� SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 

 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va 
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii au 

atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională. 
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

a. Continuă: 
� Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de 

evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor. 
� Planificarea evaluării trebuie să se realizeze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. 
� Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la 

cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 
b. Finală: 

� Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare 
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi 
atitudinilor. 

 

Considerăm adecvate următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� Fişe de observaţie; 
� Fişe test; 
� Fişe de lucru; 
� Fişe de documentare; 
� Fişe de autoevaluare/ interevaluare; 
� Eseul; 

� Referatul ştiinţific; 
� Proiectul; 

� Activităţi practice; 
� Teste docimologice; 

� Lucrări de laborator/practice. 
 

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 
� Proiectul,  

� Studiul de caz,  

� Portofoliul,  

� Testele sumative. 

 

Se recomandă ca în parcurgerea modulului să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ cât și de tip 
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte 
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. 
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În cadrul modulului, pentru evaluarea atingerii următoarelor rezultate ale învățării: 
RÎ 4.1.3. Aparate electrice (analogice şi digitale) pentru măsurarea mărimilor electrice 

RÎ 4.2.7.Alegerea dispozitivelor de măsurare/ și a domeniului de măsurare în funcţie de valoarea 
prezumată; 
RÎ 4.2.8.Montarea aparatelor în circuitul de măsurare; 
RÎ 4.2.9.Monitorizarea indicaţiilor aparatelor pentru determinarea mărimilor electrice; 
RÎ 4.2.10.Măsurarea mărimilor electrice; 
RÎ 4.2.11.Evaluarea erorilor în procesul de măsurare, calcul procentual; 
RÎ 4.3.5.Responsabilizarea în asigurarea calităţii lucrărilor / sarcinilor; 
RÎ 4.3.6.Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de 
lucru primită. 
RÎ 4.3.7.Demonstrarea spiritului creativ în argumentarea soluţiilor tehnice abordate, 

 
exemplificăm cu un model de lucrare practică de laborator cu tema Măsurarea rezistențelor 
electrice (amonte și aval). 

 

 

MĂSURAREA  REZISTENŢEI  ELECTRICE 
 

Panoul de alimentare conţine patru rezistoare: R1 ; R2 ; R3 ; R4                                                               

Parametrii acestor rezistoare sunt înscrişi în tabelul următor: 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Rezistenţa 
 
 
 

 
Rezistenţa 
nominală 
 
    [ Ω ] 

 
Toleranţa 
 
    
   [ % ] 

 
Puterea 
nominală 
   
   [ W ] 
 

 
Valori 
maxime 
 
   [ Ω ] 

 
Valori 
minime 
 
   [ Ω ]  

 
Curentul 
nominal 
  
 [ mA ] 
 

 
 Valori 
Măsurate 
 
   [ Ω ] 

 
  Valori 
Calculate 
    
  [ Ω ] 

1.     R1    100      1    10      

2.     R2    100      5     5      

3.     R3    1000     10   0,25      

4.     R4    800     20   0,5      

 
Cerințe: 
1. Calculaţi curentul nominal pentru fiecare rezistor  
2. Calculaţi valorile maxime şi minime pentru fiecare rezistor 
3. Măsuraţi cu multimetrul digital DVM890 valorile rezistenţelor electrice 

4. Realizaţi practic următorul montaj: 

 

 
 

  STR 
  230V/50Hz  

 

R
1 

+ 

_ 
 

_ 

    I 
A 

V 
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4.1. Reglaţi sursa de tensiune continuă astfel încât voltmetrul să arate:  U = 20 V  

4.2. Măsuraţi valoarea curentului în circuit:   I [ A ]  

4.3. Cunoscând rezistenţa internă a voltmetrului  Rv = 20 MΩ, determinaţi prin calcul valoarea 
rezistenţei R1 

4.4. Ce consideraţii puteţi face referitor la varianta de montaj şi precizia măsurării? 

 

5. Realizaţi practic următorul montaj: 

 
 

5.1. Reglaţi sursa de tensiune astfel încât miliampermetrul din circuit să arate: I = 10 mA 

5.2. Cunoscând rezistenţa internă a miliampermetrului RmA  =     Ω  determinaţi prin calcul valoarea 
rezistenţei R3 

5.3. Ce consideraţii puteţi face referitor la varianta de montaj şi precizia măsurării 
Înscrieţi toate rezultatele în tabelul dat la început. 
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