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CLASA PERIOADA SARCINI DE LUCRU 

IC_MECANIC 
AUTO_invățământ 
profesional 
 
M1_REPREZENTARE
A PIESELOR 
MECANICE 

16.03.2020-20.03.2020 Fișă de lucru: Înscrierea pe desen a rugozității suprafețelor 
Test de evaluare_Starea suprafetelor pieselor 

23.03.2020-27.03.2020 Fișă de lucru_Înscrierea toleranțelor pe desen 

22.04.2020-24.04.2020 Fișă de lucru_INTERPRETAREA NOTAŢIILOR DE PE DESEN - Toleranţe 
de orientare a suprefețelor   
Fișă de lucru_INTERPRETAREA NOTAŢIILOR DE PE DESEN - Toleranţe 
de poziţie 

27.04.2020-30.04.2020 Fișă de lucru_ Exemplu de întocmirea schței după model    

ID_MECANIC AUTO 
 
M1_REPREZENTAR
EA PIESELOR 
MECANICE 

16.03.2020-20.03.2020 
 

Fișă de lucru: Înscrierea pe desen a rugozității suprafețelor 
Test de evaluare_Starea suprafetelor pieselor 

23.03.2020-27.03.2020 Fișă de lucru_Înscrierea toleranțelor pe desen 

22.04.2020-24.04.2020 Fișă de lucru_INTERPRETAREA NOTAŢIILOR DE PE DESEN - Toleranţe 
de orientare a suprefețelor   
Fișă de lucru_INTERPRETAREA NOTAŢIILOR DE PE DESEN - Toleranţe 
de poziţie 

27.04.2020-30.04.2020 Fișă de lucru_ Exemplu de întocmirea schței după model    

IIB_MECANIC 
AUTO 
 
M1_MĂSURĂRI 
TEHNICE 

16.03.2020-20.03.2020 
 

Fișă de lucru_Măsurarea mărimilor mecanice 
Fișă de lucru_Măsurarea masei 
Fișă de lucru_Măsurarea presiunilor 

23.03.2020-27.03.2020 
 

Fișă de lucru_Măsurarea mărimilor termice 
Referat_Aparate de măsurat situate pe bordul unui automobil 

22.04.2020-24.04.2020 Fișă de lucru_Mijloace pentru măsurarea elementelor geometice ale 
filetului 

27.04.2020-30.04.2020 Fișă de lucru_Mijloace pentru măsurarea roților dințate 

XII C_TEHNICIAN 
AUTOMATIZĂRI 
 
M1_PLANIFICAREA 
ȘI ORGANIZAREA 
PRODUCȚIEI 

16.03.2020-20.03.2020 
 

Fișă de lucru_Planificare a necesarului de resurse materiale pentru o 
situaţie dată 

23.03.2020-27.03.2020 
 

Fișă de lucru_Planificare a necesarului de personal pentru o situaţie 
dată 

22.04.2020-24.04.2020 Fișă de lucru_Documente specifice programării producție( utilizare 
şi/sau completare a unor documente specifice programării producţiei) 
Test de evaluare_  Documente de planificarea a producției 

27.04.2020-30.04.2020 Fișă de lucru_ Activitatea de lansare și urmărire producției 

XII D_TEHNICIAN 
ELECTROMECANIC 
 
M1_PLANIFICAREA 
ȘI ORGANIZAREA 
PRODUCȚIEI 

16.03.2020-20.03.2020 
 

Fișă de lucru_Planificare a necesarului de resurse materiale pentru o 
situaţie dată 

23.03.2020-27.03.2020 
 

Fișă de lucru_Planificare a necesarului de personal pentru o situaţie 
dată 

22.04.2020-24.04.2020 Fișă de lucru_Documente specifice programării producție( utilizare 
şi/sau completare a unor documente specifice programării producției ) 
Test de evaluare_  Documente de planificarea a producției 

27.04.2020-30.04.2020 Fișă de lucru_ Activitatea de lansare și urmărire producției 

IP1_TEHNICIAN 
ECHIPAMENTE 
PRIFERICE SI 
BIROTICĂ  
 
M8_SISTEME DE 
OPERARE ÎN REȚEA 

16.03.2020-20.03.2020 
 

Fișă de lucru_Protocoale de rețea 
Fișă de lucru_Topologia rețelelor de calculatoare 
Test de evaluare _Protocoale de comunicare în rețea 

23.03.2020-27.03.2020 
 

Fișă de lucru_ Instalarea  și configurarea serverului  DNS și DHCP 
Test de evaluare _Transmisia datelor în rețea 

22.04.2020-24.04.2020 Fișă de lucru_Interfața unui browser de internet 

27.04.2020-30.04.2020 Fișă de lucru_ Instalare LINUX 
 
Notă:  

Sarcinile de lucru vor fi rezolvate în baza Fișelor de documentare care se regasesc postate pe site-ul școlii, pentru fiecare 
clasa la secțiunea ,,Cursuri online". Se vor rezolva pe caietul de notițe sau in format editabil și păstrate în portofoliul 
personal întocmit în această perioadă de suspendare a cursurilor În momentul în care platforma de lucru este finalizata 
ele vor fi încarcat de fiecare elev în spațiul alocat acestora. 


