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Denumire modul 

 

URÎ 1-Realizarea lucrarilor de tehnologie 
generala in electrotehnica 

 

MODUL I. Tehnologii generale in 

electrotehnica 

 

URÎ 2. Realizarea pieselor prin operaţii de 

lăcătușerie general 

MODUL II. Componentele echipamentelor 

electrice 

 

URÎ 3. Masurarea marimilor electrice in 

curent continuu 

 

MODUL III Masurari electrice in curent 

continuu 

 

MODUL I.  

2. Reprezentari grafice (schite si desene la scara( pentru piese simple, repere/subansambluri 
2.1. Norme privind realizarea desenelor tehnice: 
- linii utilizate in desenul tehnic 
- scrierea tehnica 
- formate de desen industrial 
- indicatorul desenelor tehnice 
- reprezentarea proiectiilor ortogonale in desenul tehnic 
- reprezentarea vederilor si a sectiunilor (regului de reprezentare si notare, regului de hasurare si 
notare) 
- cotarea in desenul tehnic (elementele cotarii, simboluri utilizate in cotare, regului de executie grafica a 
cotarii) 
2.2. Executia schitelor (dupa model) si a desenelor tehnice la scara: 
- etapele alcatuirii unei schite dupa model 
- reguli de executie a unei schite dupa model 
Etapele alcatuirii unui desen tehnic la scara 
-exemple de schite si desene ale unor piese simple, repere/subansambluri, din fisele tehnologice. 
2.3. Reprezentari grafice pentru schemele de instalatii electrice: 
- simboluri si semne conventionale utilizate in schemele instalatiilor electrice 
- exemple de reprezentari conventionale ale schemelor electrice: scheme de montaj, scheme de 
principiu 

 



MODUL II. Componentele echipamentelor electrice 
1. Clasificarea şi caracteristicile generale ale materialelor electrotehnice 
1.1 Clasificarea materialelor d.p.d.v.electric (dupã rezistivitatea electricã a materialelor) 
1.2 Caracteristici generale ale materialelor utilizate în domeniul electric (proprietãţi fizice generale, 
termice şi electrice, chimice, mecanice) 

 
2. Materiale utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice  
2.1 Materiale conductoare - metale şi aliaje metalice  
2.2 Materiale semiconductoare 
2.3 Materiale electroizolante 
2.4 Materiale (fero)magnetice 

 
3.Componentele echipamentelor electrice 
3.1 Componente electrice şi electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare 
3.2 Conductoare şi cabluri electrice (clasificare, simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare) 
3.3 Contacte electrice, izolatoare şi piese izolante, termobimetale, miezuri magnetice, 

electromagneţi, mecanisme de acţionare, camere de stingere, elemente arcuitoare. 
 

 

MODUL III Masurari electrice in curent continuu 

1.Mãrimi electrice din circuitele de c.c. (definire, unitãţi de mãsurã, multipli şi submultipli, transfo-mãri 
ale unitãţilor de mãsurã) 
1.1.Intensitatea    curentului electric 
1.2.Tensiunea  electricã 
1.3.Rezistenţa  electricã 
1.4.Puterea electricã 
1.5.Energia electricã 

2.Elemente de circuit electric (definire, simbol general, mãrime caracteristicã) 
2.1.Rezistoare 
2.2.Condensatoare 
2.3.Bobine 
2.4.Surse electrice 

7.Mãsurarea mãri-milor electrice în circuite de c.c. (scheme de montaj, reglaje pregãtitoare ale 
aparatelor, citirea indicaţiilor, prelu-crare şi interpretare rezultate) 
7.1.Mãsurarea inten-sitãţii curentului electric continuu cu ampermetrul şi multimetrul 
7.2.Mãsurarea tensiu-nii electrice în c.c. cu voltmetrul şi multimetrul 
7.3.Mãsurarea rezistenţei electrice cu montajul volt-ampermetric, ohm-metrul multimetrul şi puntea 
Wheatstone 
7.4.Mãsurarea puterii electrice în c.c. cu montajul volt-ampermetric şi cu wattmetrul 
 

 

 

 



 

Clasa a X-a - domeniul electric 

Unitatea de rezultate ale învăţării – 

tehnice generale (URI) 

 

Denumire modul 

 

URÎ 5-Montarea si intretinerea aparatelor 

electrice de joasa tensiune 

 

MODUL II. Aparate electrice 

 

 

1.1.Aparate  electrice de joasa tensiune (clasificare, rol functional, marimi nominale, subansambluri 

constructive, notatii si semne conventionale, utilizari); 
1.1.1.Aparate de conectare; 
1.1.2.Aparate de comanda; 
1.1.3.Aparate de reglare; 
1.1.4.Aparate de semnalizare aparate de protectie; 
1.1.5.Aparate pentru automatizari; 
1.1.6.Aparate pentru instalatii electrice de iluminat si prize; 

2.1.Lucrari de montare si executare a conexiunilor aparatelor electrice de j.t.,conform fiselor 

tehnologice : 
2.1.1.Operatii de montare si executare a conexiunilor; 
2.1.2.Materiale, SDV-uri, aparate de masura si control necesare; 
2.1.3.Operatii de verificare a functionarii; 
2.1.4.Fisa tehnologica; 
2.1.5.Norme SSM si PSI. 
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