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JURNAL DE PRACTICĂ 

 

 
 
 
 

Modul: DETECTAREA DEFECTELOR 
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Tema: Conform fişei de descriere a activitatilor 

 

 

Competențe specifice: 
 

C 1: Selectează metode de control al semifabricatelor, pieselor, 
sistemelor tehnice 
 

C 2: Depistează defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor 
tehnice.. 
 

C 3: Efectuează controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor 
tehnice. 

 
 
 
Competențe derivate: 

 Să selecteze metodele adecvate de control; 
 

 Să aleaga mijloacele şi aparatele de măsură şi control 
corespunzătoare metodelor de control; 

 
 Să constate defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor 

tehnice; 
 

 Să analizeze cauzele producerii defectelor semifabricatelor, 
pieselor, sistemelor tehnice; 

 
 Să utilizeze metodele de testare nedistructivă respectând normele 

de sănătatea şi securitatea muncii. 
 

 Să evalueze rezultatele controlului. 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:vasilemih@gmail.com
http://www.ltmarmatia.ro/


 
 
 

Pagina 4 din 14 

Sighetu Marmaţiei, Str.G-al Mociulschi.17-19, 
Maramureș, România 
Tel.  0722323487, e-mail: vasilemih@gmail.com 
www.ltmarmatia.ro 

 
 

Liceul Tehnologic Marmaţia 
Sighetu Marmaţiei 
Maramureş 
2016-1-RO01-KA102-023823 

  
 
 
 
 

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII. 
 

În perioadele de practică veţi completa mai multe tipuri de fişe. La sfârşitul 

stagiului de practică veţi prezenta un portofoliu care va cuprinde: 

 

 

1. jurnalul de practică 

2. fişe de documentare  

3. fişe tehnologice  

4. fişe de lucru 

5. diferite materiale referitoare la agentul economic (prospecte, materiale 

promoţionale)  

6. fotografii / filme de la locul de muncă 

7. proiect /miniproiect 

8. studiu de caz 
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 GLOSAR DE TERMENI 
ansamblu reunire a două sau mai multor subansambluri şi piese 

aparat 
sistem tehnic care serveşte la efectuarea unei operaţii sau la dirijarea 
energiei ori la transformarea ei statică 

aparataj 
“traseu” format din elemente conductoare pentru realizarea unui circuit de  
curent 

avarie 
un regim anormal de funcţionare, care poate provoca deteriorarea aparatelor 
dintr-o instalaţie sau dintr-un sistem 

bimetal 
piesa compusă din două benzi metalice diferite, cu coeficienţi de dilatare 
foarte diferiţi, sudate între ele pe toată lungimea 

bobină 
ansamblu de spire în serie, format prin înfăşurarea în comun a unuia sau a 
mai multor conductoare 

cale de curent 
„traseu” format din elemente conductoare pentru realizarea unui circuit de 
curent 

capacitate mărime fizică, specifică condensatorilor electrici 
comutator dispozitiv pentru schimbarea unui sistem de conexiuni electrice cu altul 

condensator 
sistem format din două conductoare separate printr-un izolant, servind la 
acumularea de electricitate statică 

contact electric 
piesă conductoare care serveşte la închiderea sau deschiderea unui circuit 
electric 

contactor 
„întrerupător” care închide uncircuit electric sub acţiunea unei comenzi de la 
distanţă, mentinându-l închis atât timp cât se exercită comanda 

declansator 
dispozitiv care face parte dintr-un întrerupător automat şi care la variaţia unei 
mărimi fizice (I sau U) provoacă declanşarea acestuia 

defecţiune fenomen care aduce un component la un nivel de uzura sub limita  admisa 
dispozitive ansamblu utilizat la executarea operaţiilor de prelucrare 

echipament 
periferic 

asigura comunicarea dintre om si masina la intrarea si iesirea informatiilor 
din unitatea centrala si stocarea unui volum important de date care pot fi 
reutilizate ulterior precum si comunicatiile cu alte retele de 
calculatoare,Internet 

electromagnet 
magnet temporar, obţinut prin înfăşurarea unui fir conductor electric în jurul 
unui miez din fier „moale”; 

fluorescent 
proprietate pe care unele substanţe o deţin, respectiv de a emite lumină atât 
timp cât sunt iradiate cu radiaţii luminoase sau cu radiaţii ultraviolete 

fuzibil 
fir conductor, component al siguranţei fuzibile, cu rolul de a se topi atunci 
când curentul care îl străbate depăşeşte anumite valori 

imprimantă 
echipament periferic de iesire ce permite editarea pe hirtie a rezultatelor unei 
prelucrari intr-o forma vizibila omului 

incandescentă starea unui corp care emite lumină datorită temperaturii sale înalte 
inductanţă mărime fizică specifică bobinelor electrice 
instrucţiuni norme 

întreţinere 
ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea utilajului fără scoaterea lui 
din funcţiune, în vederea asigurării bunei funcţionari între două reparaţii 

maşină sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea materialelor 

modem 
periferic de comunicatie este considerat inovatia esentiala a “erei Internet”. 
Cuvintul modem (modulator- demodulator)descrie procesul de comunicare 

monitor 
principalul dispozitiv periferic de iesire ce permite afisarea de o maniera 
temporara a informatiilor aflate in calculator 

mouse este alcatuit dintr-o carcasa de plastic prevazuta cu 2 sau 3 butoane, 1 bila 
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 cauciucata ce transmite sistemului miscarile efectuate, un cablu de 
conectare la sistem si un conector de interfata 

normative instrucţiuni, indicaţii, prescripţii cu caracter de normă          
operaţie succesiune de faze 
planificare derularea unei activităţi pe baza de plan 

procese 
auxiliare 

procesele care, prin realizarea lor, asigură obţinerea unor produse sau 
lucrări care nu constituie obiectul activităţii de bază a întreprinderii, dar care 
asigură şi condiţionează buna desfăşurare a proceselor de muncă de bază; 

procese de 
muncă 

procese prin care factorul uman acţionează asupra obiectelor muncii cu 
ajutorul unor mijloace de muncă (produse, lucrări, servicii). 

procese de 
munca de bază 

procesele care au ca scop transformarea diferitelor materii prime şi materiale 
în produse, lucrări sau servicii care constituie obiectul activităţii de bază a 
întreprinderii; 

proces de 
producţie 

totalitatea acţiunilor conştiente ale angajaţilor unei întreprinderi, îndreptate cu 
ajutorul diferitelor maşini, utilaje sau instalaţii asupra materiilor prime, 
materialelor sau a altor componente, în scopul transformării lor în produse, 
lucrări sau servicii cu anumită valoare de piaţă. 
 

proces 
tehnologic 

ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau 
repere componente ale acestuia. 

proces 
tehnologic 

procesul prin care se obţin bunuri materiale, format din procese de  bază şi 
procese auxiliare 

reactanţă 

mărime de calcul, egală cu raportul dintre valoarea efectivă a tensiunii 
electrice alternative aplicate la bornele unui circuit electric fără rezistenţă 
electrică şi valoarea intensităţii curentului care străbate circuitul 

reparaţii 
ansamblu de masuri luate pentru recondiţionarea sau înlocuirea pieselor 
componente uzate ale utilajului 

revizie 
ansamblu de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a 
utilajelor 

rezistor 
aparat care prezintă rezistenţă electrică şi care poate fi introdus într-un 
circuit electric 

scurtcircuit 
legătura electrică de rezistenţă foarte mică stabilită între două puncte care 
au potenţiale electrice diferite 

secţie de 
producţie 

formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru 

sigurantă 
fuzibilă 

dispozitiv care întrerupe automat un circuit electric prin care trece un curent 
de scurtcircuit 

sistem tehnic 
ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri solide, folosit în 
industrie, agricultură, transporturi 

STANDARD document oficial în care sunt consemnate prescripţiile de standardizare 
subansamblu grup de piese montate, care constituie o unitate funcţională într-un ansamblu 

suprasarcină 
sarcina suplimentară pe care trebuie sa o suporte un sistem tehnic şi care, 
uneori, poate periclita siguranţa îin funcţtionare a acestuia 

tastatură este principalul echipament periferic de introducere a datelor in calculator 
tehnologie norme de execuţie specifice fiecărei operaţii 

utilaj 

ansamblu de instalaţii, maşini, aparate, instrumente, scule,  dispozitive şi 
accesorii folosite pentru executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui 
proces tehnologic 

verificatoare instrumente folosite pentru a măsura şi compara unele mărimi 

Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev şi pus în portofoliul personal. 
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FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR 
 

Competenţa 

Competenţa 

Subiect 

Subiect 
 
 
 
 
 

C1 
 
Selectează metode 
de control al 
semifabricatelor, 
pieselor, 
sistemelor tehnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metode de control:  
 -     vizual (pentru defecte macroscopice) 
-     cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea 
uzurilor, durităţii, fisurilor microscopice, răsucirilor) 
-     cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea 
uzurii roţilor dinţate, rulmenţilor, a elasticităţii arcurilor, segmenţilor) 
-      defectoscopic nedistructiv  ( cu lichide penetrante, cu radiatii 
Gamma, ultrasonic, magnetic, cu aparate de măsură electrice) 
 

 Mijloace si aparate de masura si control:  
 lupa, subler, comparator, micrometru, ruleta, calibre,                                                                     
microscop metalografic, lichide penetrante, surse  de radiatii, 
contoare  pentru radiatii, pulberi magnetice, megohmetru, 
termometre, pirometre, manometre 
 

 Defecte:   
- defecte macroscopice: abateri 
 dimensionale si de forma, de  suprafata 
- defecte microscopice: de structura interna, incluziuni metalice si  
nemetalice, pori, fisuri, segregatii 
- defecte de functionare 

 
 
 

C2 
 
Depistează 
defectele 
semifabricatelor, 
pieselor, sistemelor  
tehnice.                            

 Cauze:      
- abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor  
-  abateri de la tehnologiile de fabricatie 
- exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice 
 

 Metode de control:  
- nedistructiv  (vizual, auditiv, microscopic, cu lichide penetrante, 

cu radiatii  Gamma, ultrasonic, magnetic, cu aparate de 
masura electrice) 

-  

 Norme de sanatate si securitate  a muncii:  

  

 Utilizarea echipamentului de protectie adecvat metodei de 
lucru, verificarea integritatii si functionarii mijloacelor si 
aparatelor utilizate, respectarea normelor de lucru 

C 3 
 

 Efectuează 
controlul 
semifabricatelor, 
pieselor, sistemelor                                
tehnice. 

 Evaluarea controlului: 
compararea cu normele si standardele in vigoare, cu fisele 
tehnologice 
 

 Rezultatele controlului:  
semifabricat, piesa, sistem tehnic corespunzator calitativ / 
remediabil / rebut 
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Unitatea ___________________________________ 

 

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ  

privind protecţia muncii 1) 

 

 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

__________________________________________________ 

LEGITIMAŢIA, MARCA 

_____________________________________________________ 

GRUPA SANGUINĂ 

_______________________________________________________ 

DOMICILIUL 

_____________________________________________________________ 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

__________________________________________________ 

Data şi locul naşterii __________________________________________________ 

Calificarea __________________________  

Funcţia ______________________________ 

Locul de muncă ______________________________________________________ 

Autorizaţii (ISCIR ş.a.) 

_____________________________________________________ 

Traseul de deplasare la / de la serviciu ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Instructaj de angajare 
 
 
 
1.Instructajul introductiv general, a fost efectuat la data _____________________ 

timp de _____ ore, de către _____________________________________________ 

având funcţia de ______________________________________________________ 

Conţinutul instructajului ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Semnătura 
celui instruit 

Semnătura celui  
care a efectuat  
instructajul 

Semnătura celui  
care a verificat 
însuşirea cunoştinţelor 

 
 
 
2.Instructajul la locul de muncă, a fost efectaut la data ______________________ 

specialitatea _____________________________________ timp de ______ ore, de 

către ___________________________ având funcţia de ______________________ 

 

Conţinutul instructajului ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Semnătura                      
celui instruit 

Semnătura                          
celui care a efectuat 
instructajul 

Semnătura                       
celui care a verificat 
însuşirea cunoştinţelor 

 
 
 
3. Admis la lucru 
Numele şi prenumele angajatorului _______________________________________ 

Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ____________________________________ 

Data ____________________________________________________ 

Semnătura : 
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INSTRUCTAJ PERIODIC 
 
 

Data 
instructajului 

D
u

ra
ta

 (
h

) 

S
p

e
c

ia
li

ta
te

a
 

Materialul predat 

Semnătura celui 

in
s

tr
u

it
 

c
a

re
 a

 

in
s

tr
u

it
 

c
a

re
 a

 

v
e

ri
fi

c
a

t 

in
s

tr
u

ir
e

a
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REINSTRUIRE 
 
 

Data 
instructajului 

D
u

ra
ta

 (
h

) 

S
p

e
c

ia
li

ta
te

a
 

Materialul predat 

Semnătura celui 

in
s

tr
u

it
 

c
a

re
 a

 

in
s

tr
u

it
 

c
a

re
 a

 

v
e

ri
fi

c
a

t 

in
s

tr
u

ir
e

a
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REZULTATELE TESTĂRILOR DE PROTECŢIA MUNCII 

 

Data  Materialul examinat Calificativ Examinator 

    

    
 

 
ACCIDENTE DE MUNCĂ SUFERITE 
SAU ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE 

 

Data producerii 
evenimentului 

Diagnosticul 
medical 

Descrierea 
evenimentului 

Nr. şi data PV  
de cercetare a 
evenimentului 

Nr. zile 
ITM 

     

     
 

 
 

SANCŢIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA 
REGLEMENTĂRILOR DE PROTECŢIA MUNCII 

 

Abaterea săvârşită de la normele 
de protecţia muncii 

Sancţiunea aplicată 
Nr. şi data 

procesului verbal 
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În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii: 

 

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care 

le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ce lucruri noi aţi învăţat? 
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3. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au plăcut? Motivaţi. 
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