
Programa pentru proba de selecție a participanților 

 la programul ERASMUS+ KA122-VET 

 

Clasa a IX-a 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării – 

tehnice generale (URI) 

 

Denumire modul 

 

URÎ 1. Realizarea schiţei piesei mecanice în 

vederea executării ei  

 

MODUL I. Reprezentarea pieselor mecanice 

 

URÎ 2. Realizarea pieselor prin operaţii de 

lăcătușerie general 

MODUL II. Lăcătuşărie generală 

 

URÎ 3. Montarea organelor de mașini în 

subansambluri mecanice  

 

MODUL III. Organe de mașini 

 

MODUL I. Reprezentarea pieselor mecanice 

 

3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor  

    3.1. Reprezentarea în vedere a formelor constructive pline:  

3.1.1. Aşezarea normală a proiecţiilor; 

  3.1.2. Alegerea vederii principale; 

4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate  

    4.1. Elementele cotării;  

4.1.1. Cota;  

4.1.2. Linia de cotă împreună cu extremităţile sale;  

4.1.3. Linia ajutătoare; 

 4.1.4. Linia de indicaţie;  

    4.2. Simboluri folosite la cotare;  

    4.3. Cotarea elementelor specifice; 

    4.4. Reguli de cotare 



 

MODUL II. Lăcătuşărie generală 

 

2. Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie 

    2.1. Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale materialelor metalice  

 

3. Mijloace de măsurat şi verificat  

   3.1. Mijloace de măsurat şi verificat lungimi (șublere, micrometre);  

   3.2. Mijloace de măsurat şi verificat unghiuri (echere); 

   3.3. Mijloace de măsurat şi verificat suprafețe (rigle de control) 

 

4.  Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în vederea executării pieselor prin operații de lăcătușerie 

generală   

    4.1. Curăţarea manuală a semifabricatelor;  

     4.3. Trasarea semifabricatelor (SDV-uri, operații pregătitoare executate în vederea trasării, tehnologii 

de execuţie, metode de control a semifabricatelor trasate, norme de securitate şi sănătate în muncă). 

 

5. Debitarea manuală a semifabricatelor  

    5.1. Scule folosite la debitarea manuală prin forfecare, așchiere și dăltuire; 

    5.2. Tehnologia debitării manuale prin forfecare;  

    5.3. Tehnologia debitării manuale prin așchiere;  

    5.4. Tehnologia debitării manuale prin dăltuire;  

    5.5. Metode de control a semifabricatelor debitate;  

    5.6. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice operaţiei de debitare. 

 

Clasa a X-a 

MODUL III. Asamblări mecanice 

 

Unitatea de rezultate ale învăţării – 

tehnice generale (URI) 

 

Denumire modul 

 

URÎ 6. Realizarea asamblărilor mecanice  

 

MODUL III. Asamblări mecanice 



 

2.2. Asamblări prin sudare 

- sudabilitatea metalelor și aliajelor metalice; 

- clasificarea îmbinărilor sudate; 

- formele și dimensiunile rosturilor; 

- procedee de sudare prin topire și prin presare; 

- clasificarea procedeelor de sudare prin topire; 

- sudarea manuală cu arc electric (principiu, electrozi de sudare, scule, dispozitive și utilaje 

pentru sudare, parametrii regimului de sudare, tehnologia sudării cu arc electric, NTSN la 

sudarea manuală cu arc electric); 

- defectele îmbinărilor sudate și remedierea acestora; 

- controlul îmbinărilor sudate (încercări distructive și nedistructive. 
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