
Tematică examen diferențe 

Clasa a IX a domeniul electric 

Tehnician în instalații electrice 

M1 TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECCTROTEHNICĂ 

 

Documentaţie tehnică şi tehnologică specifică locului de muncă:  

- fişa tehnologică;  

- planul de operaţii; 

 - liste de materiale, 

  

Reprezentări grafice (schiţe şi desene la scară) pentru piese simple, repere/ subansambluri Norme privind 

realizarea desenelor tehnice:  

- linii utilizate în desenul tehnic;  

- scrierea tehnică; - formate de desen industrial; 

- indicatorul desenelor tehnice; 

- reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul tehnic; 

- reprezentarea vederilor şi a secţiunilor (reguli de reprezentare şi notare,  

- reguli de haşurare  

Mijloace de măsură şi control a dimensiunilor geometrice ale pieselor, reperelor / subansamblelor (operaţii 

de măsurare): - şublere; - micrometre; - comparatoare; - calibre; - şabloane; - rigle gradate; - echere; - rapor-

toare. 

Lucrări de lăcătuşerie generală (definire, SDV-uri/ utilaje/mijloace de măsurare şi control utilizate, proces 

tehnologic, norme SSM şi PSI specifice): - operaţii tehnologice: îndreptarea, trasarea, îndoirea, debitarea, 

pilirea, polizarea, găurirea, ştanţarea, filetarea; - asamblări demontabile: cu filet, cu ştifturi, cu pene, cu ca-

neluri; - asamblări nedemontabile: lipire, nituire. Norme de protecţia mediului şi de gestionare a deşeurilor 

în cadrul lucrărilor de lăcătuşărie generală 

 

M2 COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

 

Materiale utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice  

Materiale conductoare – metale şi aliaje metalice (proprietăţi fizice, chimice, mecanice şi tehnologice 

Materiale electroizolante (proprietăţi fizice, chimice, mecanice şi tehnologice specifice şi utilizări): gazoase, 

lichide, solide - organice şi anorganice  

Materiale semiconductoare (proprietăţi specifice şi utilizări): germaniul, siliciul, compuşi semiconductori 

Materiale (fero)magnetice (proprietăţi specifice şi utilizări) 

Componente electrice şi electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare (clasificare, pa-

rametri nominali, simbolizare şi marcare, tipuri constructive, materiale folosite la fabricare, domenii de utili-

zare);  

Conductoare şi cabluri electrice (clasificare şi simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare); 



Contacte electrice, izolatoare și piese izolante, termobimetale, miezuri magnetice, electromagneţi, mecanis-

me de acționare, camere de stingere, elemente arcuitoare (clasificare, tipuri constructive, materiale folosite, 

domenii de utilizare).  

 

M3 MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU 

 

Mărimi electrice din circuitele de c.c. (definire, unităţi de măsură, multipli şi submultipli, transformări ale 

unităţilor de măsură):  

- intensitatea curentului electric;  

- tensiunea electrică;  

- rezistența electrică;  

- puterea electrică; 

 - energia electrică 

 

Componentele procesului de măsurare: - măsurand; - mijloace de măsurare; - metode de măsurare. 

 

Măsurarea intensităţii curentului electric continuu cu ampermetrul şi multimetrul 

Măsurarea tensiunii electrice în c.c. cu voltmetrul şi multimetrul  

Măsurarea rezistenţei electrice cu montajul voltampermetric, cu ohmmetrul / multimetrul şi cu puntea 

Wheatstone  

Măsurarea puterii electrice în c.c. cu montajul volt 

 

Tematică examen diferențe 

Clasa a X a tehnician în instalații electrice 

M 1 – MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV 

 

Generarea tensiunii electromotoare alternative sinusoidale (principiul generatorului de c.a monofazat / trifa-

zat) 

Puteri electrice în curent alternativ: puterea aparentă, puterea activă, puterea reactivă 

Măsurarea intensității curentului electric alternativ cu ampermetrul și multimetrul 

Măsurarea tensiunii electrice alternative cu voltmetrul și multimetrul 

Măsurarea puterii electrice în circuite de c.a. monofazat: 

Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor cu transformatoare de măsurat de curent 

Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrelor cu transformatoare de măsurat de tensiune 

 

M 2 – APARATE ELECTRICE 

 



Aparate electrice de joasă tensiune (clasificare, rol funcțional, mărimi nominale, subansambluri constructive, 

notații și semne convenționale, utilizări): 

- aparate de conectare; 

- aparate de comandă; 

- aparate de reglare; 

- aparate de semnalizare; 

- aparate de protecție; 

- aparate pentru automatizări; 

Aparate pentru instalații de iluminat și prize. 

Solicitările aparatelor electrice de joasă tensiune. (cauze, efecte, metode, măsuri de limitare): 

 

-  electrice; 

- termice; 

- electrodinamice; 

- datorate mediului; 

 

Lucrări de montare și executare a conexiunilor aparatelor electrice de jt, conform fișelor tehnologice 

 

 

 

 

 

 


