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I. Preliminarii 
Curriculumul modular S.08.O.025  Exploatarea și reparația utilajului electrotehnic şi 

mijloacelor de automatizare, plan de învățământ ediția 2016, se încadrează în aria componentelor 

de specialitate şi se studiază în semestrul 8. Conținutul cursului, prevăzut de 150 ore total, este 

repartizat în 90 ore contact direct (60 ore teorie, 30 ore laborator) și 60 ore studiul individual. 

Studierea cursului se bazează pe cunoștințe și deprinderi în domeniul „Electrotehnică și 

Energetică”. 

Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale în utilizarea utilajului electrotehnic în domeniul agroindustrial al viitorilor 

specialiști. 

Conținutul curriculumului este structurat pe 4 unități de învățare: 

1. Organizarea exploatării și reparației utilajului electrotehnic și a mijloacelor de 

automatizare; 

2. Exploatarea  și repararea utilajului electrotehnic; 

3. Exploatarea și repararea mijloacelor de automatizare; 

4. Exploatarea și repararea echipamentului electric al automobilelor și tractoarelor. 

Obiectivul studierii curriculumului este de a oferi posibilitatea acumulării cunoștințelor 

despre operațiuni incluse la exploatarea și repararea utilajului electrotehnic, încercarea acestuia 

până la punerea în exploatare și după reparare, însușirea regulilor electrosecurității la exploatarea 

și repararea utilajului, ce vor permite elevilor pregătirea lor pentru lucrul practic în producție, 

etc. 

II. Motivația, utilitatea disciplinei 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. Astfel, 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. 
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Competențele specifice disciplinei devin astfel ansambluri structurate de cunoștințe şi 

deprinderi dobândite prin executarea anumitor lucrări practice/ laborator. 

În mare parte, conținuturile tematice ale activităților în cadrul acestui modul permit 

realizarea lor și corespund cu atribuțiile formulate în Calificarea Profesională și Profilul 

Ocupațional pentru specialitatea Electrificarea Agriculturii. 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 
 

CS1. Identificarea operațiunilor incluse la exploatarea și repararea utilajului electrotehnic;  

CS2. Utilizarea echipamentelor, utilajelor, aparatelor și dispozitivelor  necesare 

reparării/exploatării  utilajului electrotehnic; 

CS3. Îndeplinirea lucrărilor de depistare a defectelor pe durata exploatării utilajului 

electrotehnic; 

CS4. Explicarea procesului de demontare, montare și ajustare a utilajul electrotehnic; 

CS5. Aplicarea corectă a procedurilor (metodelor) de calitate la repararea utilajului 

electrotehnic;  

CS6. Montarea schemelor electrice de comandă a utilajului electrotehnic. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual Prelegeri 

Practică/ 

Laborator 

 

8 150 60 20/10 60 Examen  5 

 

V. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 
 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 

Laborator 

I. Organizarea exploatării și reparației 

utilajului electrotehnic și a mijloacelor de 

automatizare 

14 8 - 6 

II. Exploatarea  și repararea utilajului 78 30 20 28 
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electrotehnic 

III. Exploatarea și repararea mijloacelor de 

automatizare 
38 14 6 18 

IV. Exploatarea și repararea echipamentului 

electric al automobilelor și tractoarelor 
20 8 4 8 

 Total 150 60 30 60 

VI. Unitățile de învățare 
 

Unități de 

competență 
Unități de conținut 

Abilități 

I.  Organizarea exploatării și reparației utilajului electrotehnic și a mijloacelor de 

automatizare 

UC 1 Organizarea 

activității de 

întreținere și reparare 

și a locului de muncă. 

UC 2 Gestionarea 

documentației, 

materialelor, cărților 

tehnice și manualelor 

de întreținere. 

1.1 Necesitatea lucrărilor de întreținere și 

reparare 

1.1.1 Introducere.  

1.1.2 Importanța activității de întreținere a 

utilajelor și instalațiilor.  

1.1.3 Obiectivele și mijloacele activității de 

întreținere și reparare.  

1.1.4 Activitățile de întreținere.  

1.1.5 Normative de exploatare ,cărți tehnice, 

cataloage, reglementări, manualul de 

întreținere și exploatare a mașinii și metode 

de control.  

1.1.6 Documentația tehnică de bază. 

 

1.2 Întreținerea mașinilor și utilajelor. 

1.2.1 Managementul întreținerii preventiv-

planificate.  

1.2.2 Etapele elaborării structurii 

organizatorice.  

1.2.3 Schema organizării unei exploatări 

raționale a mașinilor, utilajelor și a 

instalațiilor.  

1.2.4 Elemente de siguranță în exploatarea 

mașinilor, utilajelor și instalațiilor.  

1.2.5 Noțiuni privind fiabilitatea și 

mentenabilitatea mașinilor, utilajelor și 

instalațiilor.  

 

1.3  Monitorizarea  lucrărilor de 

exploatare,  întreținere și a reparațiilor 

echipamentelor. 

1.3.1 Măsuri de remediere: sisteme de 

reparații.  

1.3.2 Condiții de funcționare și exploatare.  

1.3.3 Primirea mașinilor, utilajelor și 

A1 Identificarea 

operațiunilor incluse la 

exploatarea și repararea 

utilajului electrotehnic; 

 

A2 Descrierea 

întreținerii corecte a 

mașinilor și utilajelor; 

 

A3 Identificarea 

lucrărilor de exploatare, 

întreținere și reparare a 

echipamentului 

electrotehnic; 

 

A4 Descrierea 

procedeelor de 

organizare a atelierului 

de întreținere și 

reparație. 
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instalațiilor pentru reparare.  

1.3.4 Organizarea opririlor procesului de 

producție în scopul executării reparațiilor.  

1.3.5 Importanța reparării mașinilor, 

utilajelor și instalațiilor.  

1.3.6 Detectarea defectării utilajelor și 

instalațiilor.  

1.3.7 Tipuri de defecte.  

1.3.8 Planificarea reparației utilajelor și 

instalațiilor.  

1.3.9 Recepția utilajelor și instalațiilor după 

reparații. 

 

1.4 Organizarea atelierelor de întreținere 

și reparații. 

1.4.1 Lucrări de reparație și recomandări de 

utilaje.  

1.4.2 Organizarea echipelor de reparații.  

1.4.3 Organizarea activității de piese de 

schimb.  

1.4.5 Lucrări de întreținere executate de 

personalul care deservește utilajele.  

1.4.6 Lucrări de întreținere a utilajelor 

executate de personalul de întreținere. 

II. Exploatarea  și repararea utilajului electrotehnic 

UC 2 Diagnosticarea, 

întreținerea și 

repararea curentă și 

capitală a utilajului 

electrotehnic 

(motoarelor și 

transformatoarelor 

electrice de putere, 

sistemelor de comandă 

a acționărilor electrice, 

aparatelor de 

măsurare, comutație și 

de protecție, stațiilor 

electrice de rezervă, 

ș.a.) 

2.1. Exploatarea  transformatoarelor de 

putere. 

2.1.1 Primirea transformatoarelor de putere 

în exploatare.  

2.1.2 Examinarea, repararea curentă și 

probele de profilactică.  

2.1.3 Controlul regimului de funcționare. 

Suprasarcini admisibile. 

2.1.4 Controlul izolației și uscarea 

transformatoarelor.  

2.1.5 Exploatarea uleiului de transformator.  

2.1.6 Controlul uleiului aflat în exploatare.  

2.1.7 Uscarea, curățirea și regenerarea 

uleiului de transformator.  

2.1.8 Regimurile de funcționare ale 

transformatoarelor de putere.  

2.1.9 Lucrul în paralel al transformatoarelor 

de putere.  

2.1.10 Regimul econom de funcționare al 

transformatorului de putere.  

2.1.11 Reglajul tensiunii în rețea.  

2.1.12 Tehnica securității la exploatarea 

transformatoarelor de putere. 

 

2.2. Repararea transformatoarelor de 

putere. 

A5 Identificarea 

operațiunilor la 

exploatarea și repararea 

utilajului electrotehnic.  

 

A6  Determinarea și 

înlăturarea defectelor 

pe durata exploatării și 

reparării utilajului 

electrotehnic.  

 

A7 Încercarea utilajului 

electrotehnic după 

exploatare și reparare.  

 

A8 Însușirea securității 

muncii la exploatarea și 

repararea utilajului 

electrotehnic. 
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2.2.1 Defecțiunile transformatorului de 

putere; manifestarea și cauzele lor.  

2.2.2 Primirea transformatorului în reparație.  

2.2.3 Demontarea transformatoarelor.  

2.2.4 Repararea înfășurărilor 

transformatoarelor; impregnarea și uscarea 

lor.  

2.2.5 Repararea miezului feromagnetic.  

2.2.6 Încercările transformatoarelor după 

reparație.  

2.2.7 Tehnica securității la repararea 

transformatoarelor. 

Lucrarea practică nr. 1  

Determinarea defecțiunilor în 

transformatoare și cauzele apariției lor. 

Lucrarea de laborator nr. 1  

Probe și încercări ale transformatoarelor 

electrice. 

 

2.3. Exploatarea  motoarelor electrice. 

2.3.1 Primirea motoarelor electrice în 

exploatare.  

2.3.2 Controlul curentului de sarcină.  

2.3.4 Controlul temperaturii motoarelor 

electrice.  

2.3.5 Influența încălzirii motorului electric 

asupra factorului de putere și asupra 

randamentului.  

2.3.6 Schimbul umidității a motorului 

electric cu mediul înconjurător.  

2.3.7 Mijloacele contemporane de protecție 

ale motoarelor electrice.  

2.3.8 Întreținere motoarelor electrice.  

2.3.9 Metodele de uscare a înfășurărilor 

motoarelor electrice.  

2.3.10 Exploatarea motoarelor electrice de 

curent continuu, motoarelor electrice cu inele 

de contact și motoarelor electrice ale 

pompelor submersibile.  

2.3.11 Protecția muncii la exploatarea 

motoarelor electrice. 

Lucrarea practică nr. 2 

Însușirea metodelor de uscare a motorului 

electric. 

 

2.4. Repararea motoarelor electrice. 

2.4.1 Primirea motoarelor electrice în 

reparare.  

2.4.2 Demontarea motoarelor electrice și 

evidențierea defecțiunilor.  

2.4.3 Repararea înfășurărilor motoarelor 

electrice.  
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2.4.4 Calcularea și modificarea bobinajelor 

motoarelor electrice asincrone. 2.4.5 

Impregnarea și uscarea bobinajelor. 2.4.6 

Testarea motoarelor electrice după reparare.  

2.4.7 Securitatea muncii la repararea 

motoarelor electrice. 

Lucrarea de laborator nr. 2 

Încercarea și punerea în funcțiune a 

motorului electric asincron trifazat cu rotor 

scurtcircuitat de uz general după reparație. 

 

2.5. Exploatarea aparatelor de comandă și 

de protecție și tablourilor de distribuire de 

tensiune până la 1000 V. 

2.5.1 Încercări și ajustări ale aparatelor de 

comandă și protecție.  

2.5.2 Testarea și ajustarea demaroarelor 

magnetice.  

2.5.3 Deservirea tehnică a aparatelor de 

comandă și de protecție și tablourilor de 

distribuire de tensiune până la 1000 V.  

2.5.4 Tehnica securității la exploatarea 

aparatelor de comandă și de protecție. 

Lucrarea practică nr. 3 

Deservirea tehnică a aparatelor de comandă 

și de protecție. 

Lucrarea de laborator nr. 3 

Încercarea în lucru a aparatelor de protecție 

termică a motoarelor electrice asincrone. 

 

2.6. Repararea aparatelor de comandă și 

de protecție și tablourilor de distribuire de 

tensiune până la 1000 V. 

2.6.1 Defecțiunile aparatelor de comandă și 

de protecție și a panourilor de distribuție.  

2.6.2 Repararea aparatelor de comandă și de 

protecție și tablourilor de distribuire de 

tensiune până la 1000 V.  

2.6.3 Tehnica securității la repararea 

aparatelor de comandă și de protecție. 

Lucrarea practică nr. 4  

Verificarea funcționării releului termic și  

înlocuirea releului termic trifazat în instalația 

de acționare electrică a motorului asincron 

trifazat. 

Lucrare practică nr. 5  

Repararea aparatelor de comandă și de 

protecție. 

 

2.7. Exploatarea și repararea stațiilor 

electrice de rezervă. 

2.7.1 Tipurile și destinația stațiilor electrice 
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de rezervă.  

2.7.2 Pregătirea în exploatare și deservirea 

tehnică a stațiilor electrice de rezervă.  

2.7.3 Conectarea generatorului la 

funcționarea în paralel.  

2.7.4 Repararea preventivă a generatoarelor 

stațiilor electrice de rezervă.  

2.7.5 Defectele stațiilor electrice de rezervă.  

2.7.6 Tehnica securității la deservirea 

stațiilor electrice de rezervă. 

Lucrare practică nr. 6 

Studierea elementelor componente a stațiilor 

electrice de rezervă. 

 

2.8. Exploatarea și repararea stațiilor 

electrice de tensiune până la 1000 V  

2.8.1 Primirea liniilor aeriene în exploatare.  

2.8.2 Revizia și examinarea liniilor aeriene.  

2.8.3 Deservirea și repararea liniilor 

electrice aeriene.  

2.8.4 Primirea liniilor de cablu în exploatare.  

2.8.5 Încercarea și verificarea liniilor de 

cablu.  

2.8.6 Determinarea locurilor defecte.  

2.8.7 Tehnica securității la exploatarea și 

repararea stațiilor electrice de tensiune până 

la 1000 V. 

Lucrare practică nr. 7 

Localizarea și înlăturarea defectelor apărute 

întru-un cablu.  

III. Exploatarea și repararea mijloacelor de automatizare 

UC 3 Executarea, 

întreținerea, 

modificarea și 

repararea instalațiilor 

electrice de tensiune ( 

< 1 kV, utilajului 

industrial de uz 

general și tehnologic, 

rețelele electrice de 

iluminat, baterii de 

condensatoare, 

instalațiilor frigorifice) 

3.1 Exploatarea mijloacelor de 

automatizare.  

3.1.1 Organizarea deservirii tehnice a 

mijloacelor de automatizare. 

3.1.2 Lucrări de profilactică.  

3.1.3 Deservirea tehnică.  

3.1.4 Verificarea mijloacelor de măsurare.  

3.1.5 Tipurile de încercări a instalațiilor 

electrice și mijloacelor de automatizare.  

3.1.6 Tehnica securității la exploatarea 

mijloacelor de automatizare. 

 

3.2 Exploatarea cablurilor electrice 

interne și instalațiilor electrice cu destinație 

specială.  

3.2.1 Exploatarea cablurilor interne.  

3.2.2 Exploatarea instalațiilor de iluminare și 

iradiere.  

3.2.3 Exploatarea instalațiilor de încălzire 

electrică.  

A9 Identificarea 

operațiunilor la 

exploatarea și 

repararea mijloacelor 

de automatizare. 

 

A10 Determinarea și 

înlăturarea defectelor 

pe durata exploatării și 

reparării mijloacelor 

de automatizare. 

 

A11 Încercarea 

mijloacelor de 

automatizare pe durata 

exploatării și după 

reparare. 

 

A12 Însușirea 

securității muncii la 
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3.2.4 Exploatarea instalațiilor electrice în 

efectivele de animale.  

3.2.5 Caracteristici de exploatare a 

instalațiilor tehnologiei electroni-ionice.  

3.2.6 Exploatarea instrumentelor 

electrificate.  

3.2.7 Exploatarea instalațiilor de legare la 

pământ și transformatoarelor de sudare.  

3.2.8 Exploatarea instalațiilor cu destinație 

casnică.  

3.2.9 Tehnica securității la exploatarea 

cablurilor electrice interne și instalațiilor 

electrice cu destinație specială. 

 

3.3 Repararea cablurilor electrice interne 

și instalațiilor electrice cu destinație specială.  

3.3.1 Repararea cablurilor interne.  

3.3.2 Înlăturarea defectelor instalațiilor de 

iluminare și iradiere.  

3.3.3 Repararea transformatoarelor de sudare 

și instalațiilor electrotehnologice.  

3.3.4 Tehnica securității la repararea 

cablurilor electrice interne și instalațiilor 

electrice cu destinație specială. 

 

3.4 Repararea mijloacelor de 

automatizare și aparatelor de măsură și 

control.  

3.4.1 Defectele elementelor mijloacelor de 

automatizare și metode de depistare.  

3.4.2 Repararea aparatelor de măsură și 

control și a mijloacelor de automatizare.  

Lucrare de laborator nr. 4 

Ajustarea aparatelor de măsură și control. 

 

3.5 Organizarea exploatării raționale a 

instalațiilor electrice. 

3.5.1 Metodele de organizare a exploatării 

raționale a instalațiilor electrice.  

3.5.2 Calcularea puterii și alegerea instalației 

pentru compensarea puterii reactive.  

3.5.3 Exploatarea și repararea instalațiilor 

pentru compensarea puterii reactive. 

Lucrarea practică nr. 8  

Determinarea puterii și alegerea instalației 

pentru compensarea puterii reactive. 

 

3.6  Exploatarea și repararea mijloacelor 

de automatizare ale instalațiilor frigorifice. 

3.6.1 Întreținerea și deservirea tehnică a 

mijloacelor de automatizare ale instalațiilor 

frigorifice.  

exploatarea și 

repararea mijloacelor 

de automatizare. 
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3.6.2 Reparația curentă și reparația capitală a 

mijloacelor de automatizare a instalațiilor 

frigorifice. 

3.6.3  Defecte caracteristice, manifestare și 

mod de înlăturare. 

Lucrarea practică nr. 9 

Determinarea defecțiunilor în aparatele de 

automatizare a instalațiilor frigorifice. 

IV. Exploatarea și repararea echipamentului electric al automobilelor  

UC4 Diagnosticarea, 

întreținerea și 

repararea 

echipamentului 

electric auto 

4.1. Exploatarea echipamentului electric 

al automobilelor  

4.1.1 Deservirea tehnică a acumulatoarelor.  

4.1.2 Deservirea tehnică a generatoarelor și 

rele-regulatoarelor.  

4.1.3 Deservirea tehnică a sistemei de 

pornire  a motoarelor automobilelor  

4.1.4 Deservirea tehnică a sistemei de 

aprindere, de iluminare și de semnalizare. 

Lucrarea practică nr. 10  

Demontarea  și montarea generatoarelor  

(demaroarelor) și determinarea defecțiunilor. 

 

4.2. Repararea echipamentului electric al 

automobilelor. 

4.2.1 Defecțiunile caracteristice ale 

magnetoului și înlăturarea lor.  

4.2.2 Defecțiunile generatoarelor, 

demaroarelor, releelor de tracțiune.  

4.2.3 Defecțiunile sistemei electronice de 

aprindere. Înlăturarea lor.  

4.2.4 Defecțiunile releelor-regulatoare; 

determinarea lor.  

4.2.5 Reglarea rele-regulatorului. 

Lucrarea de laborator nr. 5  

Verificarea generatorului după reparare. 

A13 Însușirea lucrărilor 

la exploatarea și 

repararea echipamentului 

electric al automobilelor 

și tractoarelor. 

 

A14 Determinarea 

metodelor de înlăturare a 

defectelor 

echipamentului electric 

al automobilelor și 

tractoarelor. 

 

 A15 Efectuarea lucrărilor 

de deservire tehnică a 

echipamentului electric al 

automobilelor și 

tractoarelor 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

I. Organizarea exploatării și reparației utilajului electrotehnic și a mijloacelor de 

automatizare 

1.1 Documentația tehnică de bază la 

exploatarea/repararea utilajului electrotehnic 

1.2 Elemente de siguranță în exploatarea mașinilor, 

utilajelor și instalațiilor electrice. 

1.3 Tipuri de defecte și recepția utilajelor și 

1.1 Referat 

 

Comunicare 

orală a 

referatului. 
6 
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instalațiilor după reparații. 

1.4 Organizarea activității de piese de schimb. 

II. Exploatarea  și repararea utilajului electrotehnic 

2.1 Uscarea, curățirea și regenerarea uleiului de 

transformator.  

2.2 Regimurile de funcționare ale 

transformatoarelor de putere. 

2.3 Încercările transformatoarelor după reparație. 

2.4 Exploatarea motoarelor electrice de curent 

continuu, motoarelor electrice cu inele de contact și 

motoarelor electrice ale pompelor submersibile. 

2.5 Calcularea și modificarea bobinajelor 

motoarelor electrice asincrone. 

2.6 Deservirea tehnică a tablourilor de distribuire. 

2.7 Tehnica securității la repararea aparatelor de 

comandă și de protecție. 

2.8 Conectarea generatorului la funcționarea în 

paralel cu rețeaua electrică. 

2.9 Determinarea locurilor defecte la liniile 

electrice de cablu. 

2.1 Referat 

 

Comunicare 

orală a 

referatului. 

28 

 

III. Exploatarea și repararea mijloacelor de automatizare 

3.1 Tipurile de încercări a instalațiilor electrice și 

mijloacelor de automatizare. 

3.2 Exploatarea instalațiilor electrice în efectivele 

de animale. 

3.3 Defectele instalațiilor de iluminare și iradiere. 

3.4 Metode de depistare a defectele elementelor 

mijloacelor de automatizare. 

3.5 Metode de îmbunătățire a factorului de putere. 

3.6 Defecte caracteristice instalațiilor frigorifice, 

manifestare și mod de înlăturare. 

3.1 Referat 

 

Comunicare 

orală a 

referatului. 

18 

 

IV. Exploatarea și repararea echipamentului electric al automobilelor  

4.1 Deservirea tehnică a sistemei electronice de 

aprindere. 

4.2 Reglarea auto-releelor de tensiune. 

4.1 Referat 

 

Comunicare 

orală a 

referatului. 

8 

 

VIII. Lucrările practice/laborator recomandate 
 

Lucrarea practică nr. 1 Determinarea defecțiunilor în transformatoare și cauzele apariției lor. 

Lucrarea practică nr. 2 Însușirea metodelor de uscare a motorului electric. 

Lucrarea practică nr. 3 Deservirea tehnică a aparatelor de comandă și de protecție. 

Lucrarea practică nr. 4 Verificarea funcționării releului termic și  înlocuirea releului termic 

trifazat în instalația de acționare electrică a motorului asincron trifazat. 

Lucrarea practică nr. 5 Repararea aparatelor de comandă și de protecție. 
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Lucrarea practică nr. 6 Studierea elementelor componente a stațiilor electrice de rezervă.  

Lucrarea practică nr. 7 Localizarea și înlăturarea defectelor apărute întru-un cablu.  

Lucrarea practică nr. 8 Determinarea puterii și alegerea instalației pentru compensarea puterii 

reactive.. 

Lucrarea practică nr. 9 Determinarea defecțiunilor în aparatele de automatizare a instalațiilor 

frigorifice. 

Lucrarea practică nr. 10 Demontarea  și montarea generatoarelor  (demaroarelor) și determinarea 

defecțiunilor. 

Lucrarea de laborator nr. 1 Probe și încercări ale transformatoarelor electrice.  

Lucrarea de laborator nr. 2 Încercarea și punerea în funcțiune a motorului electric asincron 

trifazat cu rotor scurtcircuitat de uz general după reparație. 

Lucrarea de laborator nr. 3 Încercarea în lucru a aparatelor de protecție termică a motoarelor 

electrice asincrone. 

Lucrarea de laborator nr. 4 Ajustarea aparatelor de măsură și control. 

Lucrarea de laborator nr. 5 Verificarea generatorului după reparare. 

IX. Sugestii metodologice 
Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice, elaborate de fiecare profesor în funcție de nivelul de pregătire și progresul 

demonstrat atât de grupul de elevi în ansamblu cât și de fiecare elev în parte. 

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. 

Pentru a obține rezultate bune la formarea gândirii logic – rațională, profesorul va îmbina și 

va folosi adecvat și creator metodele didactice, va pune accentul pe învățământul formativ - 

dezvoltativ individual și cel de grup. 

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.), grafice (defecte de funcționare a mașinilor și aparatelor 

electrice, schemele principiale de pornire/funcționare a mașinilor electrice, etc ). 

În cadrul lucrărilor practice și de laborator elevii vor conștientiza, consolida și vor aplica 

cunoștințele asupra unor teme, vor forma deprinderi de utilizare a mașinilor și aparatelor 

electrice, activând individual sau în grup. La fiecare lucrare practică elevii vor întocmi 
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rapoartele, vor analiza și sintetiza rezultatele obținute pe parcursul studierii sau încercării 

utilajului electrotehnic propus.  

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 însușirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare: 

- instruirea problematizată; - instruirea euristică; - instruirea demonstrativă; - simularea. 

 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; 

- montarea schemelor principiale electrice a mașinilor electrice; 

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

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Evaluarea determină în ce măsură fiecare obiectiv al conținutului stabilit a fost atins. La 

începutul studierii materiei este necesară  efectuarea evaluării inițiale a cunoștințelor și 

capacităților elevilor obținute la disciplinele: fizică, matematică, chimie (discipline 

fundamentale). 

Obiectivul major al evaluării cunoștințelor și capacităților este dimensionarea și aprecierea 

rezultatelor obținute de elevi în coraport cu obiectivele proiectate spre a interveni, în funcție de 

caz, asupra perfecționării procesului de predare – învățare și obținere a performanțelor. Noutatea 

tehnologiilor de evaluare constă în schimbarea mecanismelor, care implică trecerea de la 

verificarea tradițională de cunoștințe ale elevilor (cu apreciere de note a acestor cunoștințe) la 

descrierea și evaluarea rezultatelor învățării în raport cu unul sau mai multe criterii, pentru care 

obiectivele educaționale sunt plasate pe primul loc. 

Formele de evaluare sunt determinate de perioadele de studii. Se propun următoarele forme 

de evaluare.  

1. Evaluarea inițială oferă o sursă utilă de informații pentru definitivarea obiectivelor de 

învățare.  
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2. Evaluarea formativă (curentă) se va realiza prin verificări sistematice, pe tot parcursul 

procesului didactic, pe secvențe mici. 

Evaluarea rezultatelor elevilor după fiecare secvență de învățare permite determinarea 

informațiilor deosebit de importante, privind atingerea obiectivelor preconizate. 

Evaluarea curentă (formativă)  se efectuează prin testare, probe scrise, probe orale. 

Metodele de evaluare pot fi: tradiționale, moderne și specifice disciplinei. 

a. Probe scrise: 

 lucrări scrise curente (dictări tehnice după fișe, rezolvarea problemelor); 

 lucrări scrise cu conținutul creativ (de analiză și sinteză, de concluzii şi 

propuneri). 

b. Probe orale – discuții. 

c. Probe practice: 

 experimentări și cercetări de laborator; 

 observarea, măsurarea și înregistrarea datelor; 

 prelucrarea datelor experimentale; 

 planificarea, realizarea și evaluarea investigațiilor. 

d. Teste: docimologice cu diferite structuri ale itemilor (de formare completă, cu 

răspunsuri la alegere  sau cu alegere multiplă)  ;  

e. Investigația. 

f. Portofoliul (cartea de viteză a elevului). 

g. Recenzarea dărilor de seamă pentru lucrări de laborator, referate. 

3. Evaluarea cumulativă (finală, sumativă) se va realiza prin verificări și aprecieri periodice, 

la sfârșitul unui capitol, sistem de lecții, sfârșitul întregii activități (semestriale, anuale), în 

vederea cunoașterii nivelului real de atingere a obiectivelor preconizate. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 
 

Denumirea unităților Mijloace recomandate 

Organizarea exploatării și reparației utilajului 

electrotehnic și a mijloacelor de automatizare 

- Utilaj electrotehnic corespunzător; 

- Standuri pentru încercarea utilajului;  

- Calculator portabil (laptop, notebook); 

- Videoproiector; 

- Tablă interactivă; 

- Machete; 

- Set instrumente; 

- Conexiune Internet. 

Exploatarea  și repararea utilajului 

electrotehnic 

Exploatarea și repararea mijloacelor de 

automatizare 

Exploatarea și repararea echipamentului 

electric al automobilelor și tractoarelor 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Instalații electrice industriale, 

întrețineri și reparații. Manual pentru 

cl. XII, licee industriale și de fizică-

matematică 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.cartea-ta.ro/carte/automobile-cunoastere-

intretinere-si-reparare-manual-pentru-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.php?topic=14491.0 

 

4. Портала О.Н. «Справочник по 

ремонту электрооборудования». 

Наука и техника, 2010. 

http://www.twirpx.com/file/1036230/ 

http://www.proektant.org/index.php?topic=23972.0 

 

5. Воробьев В. А. «Эксплуатация и 

ремонт электрооборудование и 

средств автоматизаций». Москва, 

Колос, 2004. 

http://www.twirpx.com/file/1062523/ 

http://www.c-o-

k.ru/images/library/cok/352/35259.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manualul.info/Instalatii_XII/Instalatii_XII.pdf
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=21268
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.twirpx.com/file/42941/
http://www.proektant.org/index.php?topic=14491.0
http://www.twirpx.com/file/1036230/
http://www.proektant.org/index.php?topic=23972.0
http://www.twirpx.com/file/1062523/
http://www.c-o-k.ru/images/library/cok/352/35259.pdf
http://www.c-o-k.ru/images/library/cok/352/35259.pdf

