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I. Preliminarii  

  

Curriculumul stagiului de practică P.8 Practica de instruire Exploatarea și reparația  

utilajului electrotehnic și a mijloacelor de automatizare, specialitatea Electrificarea agriculturii, 

plan de învățământ ediția 2016, se încadrează în aria componentelor stagiilor de practică și se 

desfășoară în semestrul 8. Conținutul stagiului prevede total de 30 ore. Efectuarea stagiului de 

practică se bazează pe cunoștințe și deprinderi în domeniul „Electroenergetică”.  

Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale în întreținerea și repararea utilajului electrotehnic în domeniul agroindustrial a 

viitorilor specialiști.  

Practica de instruire este stagiul de practică în cadrul căreia elevii aplică cunoștințele şi 

abilitățile achiziționate la unitatea de curs „Exploatarea și reparația utilajului electrotehnic și 

mijloacelor de automatizare”.  

Pre achizițiile obținute în cadrul unității de curs Exploatarea și reparația utilajului electrotehnic 

și mijloacelor de automatizare vor fi:  

• întreținerea și deservirea tehnică a utilajului electrotehnic;  

• depistarea și înlăturarea defectelor/deranjamentelor pe durata exploatării utilajului;  

încercarea utilajului după reparare.  

Elevii vor desfășura activități individuale și de grup care sunt în legătura cu unitățile de 

competență și conținuturile curriculumului modular la unitatea de curs sus menționată.  

Scopul Practicii de instruire Exploatarea și reparația utilajului electrotehnic și a 

mijloacelor de automatizare este consolidarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice prin 

formarea unor abilități și competențe profesionale specifice. Formarea competențelor profesionale 

în cadrul activităților practice țin de:  

 demontarea utilajului electrotehnic;  

 asamblarea utilajului electrotehnic;   

 întreținerea utilajului pe durata de exploatare;   

 depistarea și înlăturarea defectelor pe durata exploatării;   încercarea utilajului după 

reparare.  

Pe parcursul practicii elevii și cadrul didactic vor respecta normele și regulile de securitate 

și sănătate în muncă, precum şi vor urmări informațiile științei şi tehnicii moderne în domeniu.  
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O atenție cuvenită va fi acordată elaborării fișelor instructiv- tehnologice pentru  

efectuarea practicii, asigurării cu materialele necesare a locurilor de lucru, organizării lucrului de 

sine stătător, elaborării dărilor de seamă, concluziilor, deciziilor, recomandațiilor la problema 

examinată.     

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea 

profesională   

Reieșind din schimbările tehnologice rapide, tehnicianul, are nevoie de o bună cunoaștere a 

tehnologiilor moderne care în funcție de experiență profesională și organizatorică, conduce și 

organizează activitatea de producție dintr-un sector al unei unități economice, în care se proiectează  

sau  se fabrică, sau se repară mașini electrice și transformatoare, se asamblează și se automatizează 

sisteme de acționări electrice, transport electrificat.   

Realizarea Stagiului de practică este important ca elevii acestei specialități să își poată 

dezvolta abilități practice şi să utilizeze tehnologiile moderne, formându-și competențe de bază în 

domeniul Electrotehnică și Energetică. El va purta răspunderea derulării procesului tehnologic la 

parametrii stabiliți și asigură buna funcționare a sistemelor  electroenergetic, aparatelor și 

dispozitivelor de protecție, comandă și de măsurare, precum și reglarea, întreținerea, explorarea și 

repararea acestora.  

Realizarea stagiului Practicii de instruire va dezvolta la elev abilități practice, care vor fi 

necesare la efectuarea Practicilor de diplomă și cea tehnologică.  

Obiectivul major este formarea personalității creatoare cu gândire tehnică, bazată pe 

principiile logicii, capabile să acumuleze cunoștințe despre operațiuni incluse la exploatarea și 

repararea utilajului electrotehnic, încercarea pe durata exploatării și după reparare și  însușirea  

regulilor tehnicii securității la exploatarea și repararea utilajului ce îi va permite elevului să fie 

pregătit pentru lucrul practic în producție, etc.  

  

III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică  

  

1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;  

2. Utilizarea  echipamentelor, utilajelor, aparatelor și dispozitivelor  necesare montării, 

reparării și exploatării  utilajului electrotehnic;  
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3. Depistarea și înlăturarea defectelor pe durata exploatării utilajului electrotehnic;  

4. Încercarea în lucru a utilajului electrotehnic după reparare;  

5. Aplicarea corectă a procedurilor (metodelor) de calitate la repararea utilajului 

electrotehnic;   

6. Montarea schemelor electrice de comandă a utilajului electrotehnic;  

IV. Administrarea stagiului de practică  

  

  
 

  

 

 

P.8   

Practica de instruire -  

Exploatarea și reparația 

utilajului electrotehnic și a 

mijloacelor de automatizare  

8  1  30  

februarie - 

martie  
1  

  

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică  

  

Activități/Sarcini de lucru  
Produse de 

elaborat  

Modalități de 

evaluare  

Durata 

de  

realizare  

UC 1/3/6  

1. Deservirea tehnică și repararea instalațiilor de 

iluminat  

1.1 Scheme 

electrice  

1.2 Prezentarea 

raportului  

modele 

montarea 

schemei 

comunicări  6  

UC 1/2  

2. Repararea transformatoarelor de putere  

2.1 Prezentarea 

raportului  

2.2 Studiu de caz  

modele 

comunicări  6  
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UC 1-6  

3. Repararea motoarelor electrice  

3.1 Scheme 

electrice  

3.2 Prezentarea 

raportului  

modele  

montarea 

schemei 

comunicări  6  

UC 1-6  

4. Exploatarea și repararea aparatelor de 

comandă și protecție și a panourilor de 

distribuție  

4.1 Scheme  

electrice   

4.2 Prezentarea 

raportului  

modele 

montarea 

schemei 

comunicări  6  

UC 1/2/3/5  

5. Exploatarea și repararea demarorului și 

generatorului de curent alternativ al 

automobilului  

5.1 Scheme  

electrice    

5.2 Prezentarea 

raportului  

modele montarea 

schemei 

comunicări  
6  

  

VI. Sugestii metodologice  

  

În procesul de predare – învățare elevul va fi pus permanent în situații de problemă, de 

descoperire a noutăților pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi pus pe 

dezvoltarea capacităților mintale și a aptitudinilor esențiale, necesitând astfel o antrenare 

sistematică și utilizarea unor metode active de învățare.  

Demonstrarea didactică cuprinde o multitudine de forme variate, în funcție de materialul 

demonstrativ utilizat. Se practică, astfel, demonstrarea utilajului real (transformatoare, motoare, 

aparate de protecție și comandă, etc).  

Având în vedere complexitatea activităților practice pentru formarea şi dezvoltarea abilităților 

practice, se vor utiliza metodele interactive: demonstrarea, instruirea problematizată, 

experimentarea, simularea, experimentul.   

Pentru realizarea practicii în domeniul Electrotehnic și Energetic se vor utiliza diferite aparate 

și utilaj electrotehnic.   

Pentru formarea abilităților practice, competențelor, profesorul va folosi fișe de lucru, aparate 

și scule electrice, standuri, etc.   
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Profesorul din timp trebuie să proiecteze și să elaboreze: fişe de observație, structura agendei 

de practică care să conțină criterii de evaluare. Pregătirea materialelor, instrumentelor, 

echipamentelor precum şi a spațiului de lucru se va realiza în conformitate cu nomenclatorul 

laboratorului.   

Pe parcursul procesului de predare – învățare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente 

metode, procedee și mijloace de învățare în dependență de capacitățile individuale ale elevilor.  

Pentru formarea gândirii logic – creative:   

- asimilarea cunoștințelor de către elevi în baza standardelor, îndrumărilor, revistelor 

tehnice;  

- întocmirea rapoartelor.  

Caracterul aplicativ impune folosirea expresiilor matematice, proprietăților de funcționare a 

mașinilor electrice în scopuri practice:  

- rezolvarea diferitor tipuri de probleme la exploatarea și repararea utilajului 

electrotehnic;  

- alcătuirea schemelor de conexiune a aparatelor electrice și utilajului electrotehnic 

propus;  

- montarea schemelor principiale electrice a mașinilor electrice;  

- repararea, montarea, ajustarea și întreținerea mașinilor, utilajului  și aparatelor electrice.  

  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică  

  

Evaluarea este o componentă importantă în procesul de formare a competențelor și asigură un 

feed-back permanent, care oferă participanților procesului educațional informații veridice despre 

ceea ce s-a realizat și mai este de realizat.  Ea permite de a determina gradul de perceperi şi abilități 

profesionale, capacitatea elevilor de a aplica cunoștințele profesionale obținute în practică.  

În decursul executării sarcinilor practice, fiecare elev va formula și argumenta concluzii 

proprii.                                                                                                        

 Pentru evaluarea formativă pot fi propuse diverse probe: de realizat scheme de montare, de 

testat utilajul după reparare, etc.  

La finalizarea practicii se va efectua evaluarea sumativă cu folosirea fișelor instructive , 

testelor de evaluare și susținerea unei conversații.       
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Nota generală la practică constituie media notelor curente și notei după testele de evaluare.   

  

Exemplul unei probe de evaluare:  

  

Proba de evaluare  

1.  Deservirea tehnică a demarorului automobilului.  

2.  Repararea aparatelor de protecție.  

3.   De asamblat schema electrică principială a 

panoului de distribuire din figura alăturată.   

  

VIII. Cerințe față de locurile de practică  

  

Practica de instruire, se va desfășura în laboratoarele instituției de învățământ.   

Pentru ca acest stagiu de practică să se desfășoare la nivel înalt sau mediu este necesar ca 

laboratorul să fie înzestrat cu următoarele echipamente:  

1. Aparate de comandă și protecție;  

2. Scule și instrumente pentru reparare/diagnosticare;  

3. Utilaj electrotehnic corespunzător procesului de desfășurare a stagiului de practică;  

4. Standuri și platforme experimentale;  

5. Conductoare electrice;  

6. Aparate electrice de măsură.  
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Nr. 

crt.  
Denumirea resursei  

Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată  

resursa  

Numărul 

de  

exemplare 

disponibile  

1.  Instalații electrice industriale, 

întrețineri și reparații. Manual 

pentru cl. XII, licee industriale și de 

fizicămatematică cu profil de 

electrotehnică, 2004.  

http://manualul.info/Instalatii_XII 

/Instalatii_XII.pdf  

  

-  

2.  Gheorghe Frățilă. Automobile.  

Construcție, întreținere și reparare. 

Editura: Didactica si Pedagogica, 

2011.  

http://www.carteahttp://www.cartea-

ta.ro/carte/automobile-cunoastere-

intretinere-si-reparare-manual-

pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-

iii--i1621ta.ro/carte/automobile-

cunoasterehttp://www.cartea-

ta.ro/carte/automobile-cunoastere-

intretinere-si-reparare-manual-

pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-

iii--i1621intretinere-si-reparare-

manualhttp://www.cartea-

ta.ro/carte/automobile-cunoastere-

intretinere-si-reparare-manual-

pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-

iii--i1621pentru-scoli-profesionale-

anii-i-ii- 

-  

  si-iii--i1621   

3.  Макаров Е. Ф. «Обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей», 

Учебник, 2003.  

http://www.twirpx.com/file/42941 

/  

http://www.proektant.org/index.p 

hp?topic=14491.0  

-  

4.  Портала О.Н. «Справочник по 

ремонту электрооборудования».  

Наука и техника, 2010.  

http://www.twirpx.com/file/10362 

30/  

http://www.proektant.org/index.p 

hp?topic=23972.0  

-  

5.  Воробьев В. А. «Эксплуатация и 

ремонт электрооборудование и 

средств автоматизаций». Москва, 

Колос, 2004.  

http://www.twirpx.com/file/10625 

23/  

http://www.c-o- 

k.ru/images/library/cok/352/3525 

9.pdf  

-  

  

IX. Resursele didactice recomandate elevilor

http://manualul.info/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf
http://manualul.info/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf
http://manualul.info/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=21268
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=21268
http://www.librarie.net/editura/Didactica+si+Pedagogica
http://www.librarie.net/editura/Didactica+si+Pedagogica
http://www.librarie.net/editura/Didactica+si+Pedagogica
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-intretinere-si-reparare-manual-pentru-scoli-profesionale-anii-i-ii-si-iii--i1621
http://www.twirpx.com/file/42941/
http://www.twirpx.com/file/42941/
http://www.twirpx.com/file/42941/
http://www.proektant.org/index.php?topic=14491.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=14491.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=14491.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=14491.0
http://www.twirpx.com/file/1036230/
http://www.twirpx.com/file/1036230/
http://www.twirpx.com/file/1036230/
http://www.proektant.org/index.php?topic=23972.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=23972.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=23972.0
http://www.proektant.org/index.php?topic=23972.0
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