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  I.Preliminarii 
 

Curriculumul disciplinar F.01.O.003 Interschimbabilitate, standartizare şi măsurări 

tehnice specialitatea 71550 Mecanica agricolă, plan de învăţămînt ediţia 2016, se încadrează în 

aria componentelor de formare a competențelor profesionale generale şi se studiază în semestrul 

I. Conținutul cursului, prevăzut de 60 ore total, este repartizat în 30 ore contact direct, dintre care 

20 ore teorie 10 ore lucrări practice de laborator și 30 ore studiul individual. 

Acest curriculum se axează pe formarea unui sistem de competenţe profesionale, metodologice, 

sociale, personale, de cunoaştere, de execuţie necesare pentru formarea elevilor ca specialişti   

pentru integrarea profesională optimă spre angajarea în cîmpul muncii.  

 Numărul de ore aferent  fiecărei teme este orientativ, profesorul  fiind în drept să 

modifice cu aprobarea catedrei de specialitate fără însă a modifica numărul total prevăzut de 

planul de studii. Curriculum-ul prevede asigurarea cunoştinţelor asupra structurii diferitor piese  

şi precăutarea regimurilor de funcţionare.Studierea acestei discipline are ca scop, obţinerea de 

către elevi a cunoştinţelor la disciplinele de specialitate. 

- Conținutul curriculumului este structurat pe 3 unități de învățare: 

             Prima unitate este bazele standartizării ; 

A doua unitate cuprinde informaţii despre interschimbabilitate   ; 

În a treia unitate sunt vizate bazele măsurărilor tehnice. 

  

Pentru atingerea scopului lecţiilor se va utiliza o varietate de metode de predare: instruirea 

programată, demonstrare, lucrul desinestătător, lucru cu literatură tehnică şi standarde, rezolvări 

de exerciţii, discuţii problematizare etc. 

La sfîrşitul lecţiilor cadrul didactic va da indicaţii privind utilizarea de către elevi a 

literaturii tehnice şi a manualelor necesare. 

În cadrul aplicaţiilor practice în laboratorul de specialitate se va pune accentul pe 

însuşirea treptată a deprinderilor practice necesare bunei executări a lucrărilor. 

Pe parcursul expunerii materialului este necesar în permanenţă să fie atenţionaţi elevii 

asupra regulilor de securitate și sănătate în muncă. 

        

II.Motivaţia, unitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
Agenții economici cer specialiști competenți și capabili să contribuie la soluționarea 

problemelor parvenite în activitatea unității economice ceea ce se poate realiza prin învățarea 

formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului mecanizării agriculturii. Din aceste 



 

considrente demersurile disciplinei sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor 

transversale şi a celor profesionale  necesare continuării studiilor sau încadrării pe piaţa muncii.  

            Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare a disciplinei prezenta 

programă: 

- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientănd elevii spre activităţi independente de 

mini-cercetare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfăşoară 

indepedenţa activităţii individuale, formularea de concluzii şi argumentarea lor, luarea de decizii, 

monitorizarea activității profesionale, etc.; 

- Propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, de a face observaţii; 

Oferă elevului şi profesorului posibiltatea de autoevaluare a activităţii 

 

                                                

III.Competenţe specifice disciplinei 
 

CS1 Cunoaşterea legilor, principiilor, clasificării standardelor; 

CS2 
Însuşirea cunoştinţelor de bază pentru utilizarea STAS, principiilor de 

interschimbabilitate a pieselor ; 

CS3 
Formarea abilităţilor şi deprinderilor necesare în vederea utilizării mijloacelor de 

măsurară şi control la măsurarea dimensiunilor pieselor; 

CS4 
Formarea bazei teoretice necesare dezvoltării profesionale tehnice specifice 

activităţilor viitoare; 

CS5 
Prestarea serviciilor profesionale cu caracter organizatoric referitor la 

interschimbabilitate, standardizare şi măsurări tehnice; 

CS6 
Identificarea, definirea, utilizarea metodelor de determinare a toleranţelor, 

ajustajelor, strîngerlor la asamblarea pieselor de maşini; 

CS7 
Competenţe anteprenoriale- activitate profesională referitor la 

interschimbabilitate, standardizare şi măsurări tehnice cu caracter inovativ. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Administrarea disciplinei                                                                                                                                  
 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

I 60 20 10 30 Examen  2 

                  

                                                    

 V. Unităţi de învăţare                                                                                                                                          
                                                                                                                                      

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

                                                         I. Bazele standardizării 

 

UC1. Cunoaşterea principiilor 

legilor, standardizării, esenţa 

şi noţiunile de bază. 

Utilizarea standardelor 

respective la exploatarea şi 

mentenanţa tehnicii agricole 

1.1 Introducere. Apariţia şi 

dezvoltarea standardizării. Scopul 

şi obiectivele standardizării, 

categoriile de standarde  

A1. Identificarea 

scopurilor şi 

obiectivelor 

standaraizării, 

 cunoaşterea 

standardelor aplicate 

exploatării şi 

mentenanţei tehnicii 

agricole  

1.2.Sistema de stat al standardizării. 

Categoriile şi tipurile de de 

standarde. Standardizarea 

internaţională şi rolul ei în 

dezvoltarea legăturii tehnico-

ştiinţifice şi de comerţ între state 

                                                           II. Interschimbabilitatea  

UC2.Cunoaşterea 

STAS,principiilor de bază ale 

interschmbabilităţii în 

construcţia de maşini,  

utilizarea noţiunilor legate de 

toleranţe şi ajustaje. 

 

2.1. Prncipii de bază ale 

interschimbabilităţii. Definiţia 

interschimbabilităţii, legătura ei cu 

cerinţele de exploatare şi reparare a 

tehnicii agricole 

A2.Argumentarea 

definiţiei şi principiilor 

de bază ale 

interschimbabilităţii în 

mentenanţa şi repararea 

pieselor de maşini   

2.2.Consideraţii generale despre 

toleranţe şi ajustaje.Caracteristici 

principale ale ajustajelor 

A3.Reprezentarea 

grafică a dimensiunilor 

normale, reale, de 



 

limită, abaterilor 

superioare, interioare, 

cîmpurilor de toleranţă 

 

UC3. Identificarea, definirea, 

utilizarea treptelor de 

precizie, sistemelor de 

toleranţe şi ajustaje pentru 

îmbinările conice, cu rulmenţi 

în construcţia de maşini 

2.3.Precizia. Trepte de precizie. 

Abateri fundamentale. Cîmpurile de 

toleranţă.  

A4. Cunoaşterea 

treptelor de precizie, 

abaterilor 

fundamentale, 

cîmpurilor de toleranţă, 

sistemului 

 de toleranţe şi ajustaje 

pentru suprafeţile 

cilindrice netide , 

îmbinările conice cu 

rulmenţi 

 

2. 4. Sistemul de toleranţe şi 

ajustaje pentru suprafeţe cilindrice 

netide.Caracteristica sistemului de 

toleranţe şi ajustaje (SUTA) 

2.5.Sisteme de toleranţe şi ajustaje 

pentru îmbinările conice, cu 

rulmenţi, prin pene.  

                                                         III. Măsurări tehnice 

 

 UC4.Identificarea, definirea, 

utilizarea mijloacelor de 

măsurare, calibrilor cu 

aplicarea metodelor de 

reducere a erorilor de 

măsurare 

 

 

 

  

3.1. Noţiuni generale despre 

măsurare. Mijloace de măsurare. 

Calibre. 

 

A5.Caracterizarea şi 

utilizarea mijloacelor de 

măsurare şi control, 

aprecierea corectă a 

erorilor de măsurare 

 

3.2.Mijloace universale de 

măsurare şi control 

3.3. Erori de măsurare.Metode de 

reducere a erorilor de măsurare   

UC5. Definirea şi alegerea 

mijloacelor de măsură şi 

control în dependenţă de 

destinaţia lor 

3.4. Alegerea mijloacelor de 

măsură şi control după gradul de 

precizie 

A6. Clasificarea 

mijloacelor de măsură 

după destinaţie şi 

gradul de precizie 

 

 



 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

Individ

ual 
Prelegeri Practică 

I. Bazele standardizării 12 4 2 6 

  

II Interschimbabilitatea.  22 8 2 12 

  

III. Măsurări tehnice 26 8 6 12 

  

                                                              Total 60 20 10 30 

 

 

               VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizare 

                                                                Bazele standardizării 

Elaborarea şi aprobarea standardelor 

Sistematizarea, clasificarea şi codificarea 

informaţiei. 

Standardizare anticipată şi complexă. 

Sisteme unice ale standardelor de uz tehnic 

general 

 Referat 

Portofoliu 

Portofoliu 

Referat 

 

Comunicare orală a 

referatului, susţinerea 

portofoliului 

 

6 

 

                                                                 Interschimbabilitate 

Influienţa interschimbabilităţii la calitatea 

producţiei 

Referat 

Referat 

Comunicare orală a 

referatului, susţinerea 

12 

 



 

Alegerea şi clasificarea ajustajelor 

Rezolvări de probleme la determinarea 

dimensiunilor nominale, abaterilor de limită, 

toleranţei pieselor. Calculul jocului sau 

strîngerii 

. Formarea ajustajelor. 

Înscrierea pe desene a toleranţelor şi 

ajustajelor. 

Toleranţile şi ajustajele ansamblurilor prin 

caneluri 

Lsnţuri de dimensiuni 

Portofoliu 

 

 

Portofoliu 

Referat 

Portofoliu 

Referat 

portofoliului 

 

 

 

                                                                   Măsurări tehnice 

Clasificarea metodelor şi mijloacelor de 

măsurat şi control. 

Reguli generale pentru prezentarea 

rezultatelor măsurărilor. 

Mijloace pentru măsurarea unghiurilor. 

Noţiuni de precizie a măsurării absolute şi 

relative 

Incertitudini de măsurare şi studiul erorilor de 

măsurare la fabricarea şi recondiţionarea 

pieselor de maşini. 

Mijloace speciale de măsurat. 

Referat 

 

Referat 

 

Portofoliu 

Referat 

Referat 

 

 

Referat 

Comunicare orală a 

referatului; 

12 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 
 

Lucrare practica nr.1 Famialirizarea cu standardele statale şi interstatale.(2 ore) 

Lucrarea practică nr.2 Determinarea dimensiunilor, abaterilor de limită, toleranţei pieselor. 

Calculul alezajului (ajustaje cu joc, ajustaje cu strîngere).(2 ore) 

Lucrarea de laborator nr.1. Măsurarea pieselor cu ajutorul şublerului şi micrometrului.(2 ore)   

Lucrarea de laborator nr.2. Măsurarea pieselor cu ajutorul comparatorului.(2 ore) 

Lucrara de laborator nr.3. Măsurarea unghiurilor cu ajutorul raportorului cu verniar.(2 ore) 

 

 

 



 

IX.Sugestii metodologice 
 

    Pentru asigurarea calităţii procesului educaţional la disciplina Interschimbabilitate, 

standardizare şi măsurări tehnice profesorul utilizează în procesul de  predare-învăţare şi a 

lecţilor practice: metode tradiţionale şi metode  interactive centrate pe elev.  

Dintre metodele utilizate la lecţiile de  predare-învăţare de către profesor  fac parte: 

1. Metode verbale se caracterizează prin procedeul de conversaţie elevi-profesor/ profesor-

elevi, procedeul de explicaţie profesor-elevi, povestirea, prelegerea, discuţia.  

2. Metode intuitive se caracterizează prin procedeul de demonstrare a filmului didactic 

prezentat în power point de profesor. 

3. Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru 

în grup, lucru individual)  

4. Procedee tehnice(folosirea mijloacelor tehnice, folosirea rechizitelor specifice desenului 

tehnic, proiectarea pieselor, planşe, modele de piese etc.)  

5. Metode moderne caracterizate prin procedeul de înregistrare a informaţiei sub formă de 

conspect de reper, schiţe , desene etc. 

Dintre metodele utilizate de  profesor la lecţiile practice fac parte: 

1. Metode practice (observaţia, rezolvarea unor probleme, problematizarea, proiectarea, 

realizarea lucrărilor grafice şi practice)  

2. Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru 

în grup, lucru individual)  

3. Procedee tehnice (folosirea mijloacelor tehnice, reprezentarea schemelor electrice, 

reprezentarea proiecţilor corpurilor geometrice, corpuri geometrice,)  

4. Metode moderne caracterizate prin procedeul de înregistrare a informaţiei sub formă de 

conspect de reper, schiţe de reper. 

Pe parcursul desfăşurării lecţiilor practice, lecţiilor combinate, profesorul utilizează diferite 

mijloace tehnice,  rechizite şcolare, placate, scheme, modele, piese, corpuri geometrice, care 

contribuie nemijlocit la pregătirea elevilor la nivel calitativ. De asemenea profesorul repartizează 

sarcina de lucru eleviilor în scopul realizării ei  sub formă de lucrării practice, referate, lucrări 

grafice, portofolii.                                     

 

 

 

 

 



 

X.SUGESTII DE EVALUARE A COMPETENŢELOR 

PROFESIONALE 
 

La disciplina Interschimbabilitate, standardizare şi măsurări tehnice profesorul aplică  diverse 

tipuri de evaluare şi anume: evaluare iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă şi 

evaluarea finală. La rîndul lor aceste tipuri de evaluări se desfăşoară conform  metodelor de 

evaluare. Pe parcursul orei de predare-învăţare profesorul aplică evaluarea formativă, evaluarea 

iniţială ce se caracterizează prin metoda de evaluare tradiţionale în formă de probe orale, 

evaluarea lucrărilor grafice,  referatelor, portofoliilor. Pe parcursul evaluării sarcinii de lucru 

pregătită acasă de elevi profesorul aplică metode de evaluare complimentare sub formă de: 

rezolvarea problemelor, rezolvarea testelor, referate, formarea portofolilor conform următoarelor 

cerinţe: 

 PORTOFOLIUL - este un document sau o culegere structurată de documente, în care 

fiecare elev poate să reunească şi să prezinte într-un mod sistematic calificativele, 

rezultatele, experienţele precum şi eşantioane din lucrări personale pe care le-a dobândit de-

a lungul unei perioade de învăţare.  

La baza acestui portofoliu se află două obiective majore: 

 motivarea elevului (celui care învaţă) prin recunoaşterea eforturilor sale; 

 prezentarea competenţelor tehnice dobândite; 

 demonstrarea achiziţionării abilităţilor cheie; 

 

El  ar putea conţine: 

- un dosar cu toate documentele elaborate sau întocmite de elevul respectiv; 

- răspunsuri la chestionare; 

- proiecte / părţi de proiecte realizate; 

- lucrări scrise curente / teste 

    La finele semestrului profesorul aplică procedee de evaluare finală bazată pe susţinerea 

examenului oral, unde elevii sunt obligaţi să răspundă la testele de evaluare  acordate de profesor  

conform întrebărilor din chestionarul pentru examen, cît şi să realizeze partea practică de la 

examen. Conform notei medii semestriale  şi a notei acumulate la examen se calculează nota 

medie generală pentru fiecare elev în parte. 

 

 

                     

 



 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 
             

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Grighore Marian. Interschimbabilitate, 

standardizare şi metrologie. Chişinău, 

2004... 

 Sala de lectură 

WWW... 

8... 

2. Dumitru Dragu. Toleranţe şi măsurători. 

Cimişlia, 1990.... 

Sala de lectură 

WWW... 

10... 

3. . Grafică inginerească. Tehnica-Info, 

2003... 

Sala de lectură... 14... 

4. Rudenco A.I. Gospodăriile petroliere 

ale colhozurilor şi sovhozurilor. M. 

Colos, 1975. 

 

 

 

Sala de lectură  

6 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


