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Iniţiere în electrotehnică 

 
Cursul oferă noţiuni de bază din domeniul electric, indispensabile pentru orice utilizator al echipamentelor 

electrice sau al aparatelor de măsură şi control. Cunoştinţele dobândite permit o mai bună percepţie a mediului 

de lucru, înţelegerea şi executarea corectă, în siguranţă, a operaţiunilor tehnologice, precum şi o inserţie mai 

rapidă la locul de muncă. 

 

Obiective 

Actualizarea şi îmbogăţirea 

cunoștințelor necesare în domeniul 

execuţiei, utilizării, măsurării sau 

testării echipamentelor electrice sau 

electromecanice, în condiții de 

securitate. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Angajaţi din diferite organizaţii care 

doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi 

aptitudinile din domeniul Bazelor 

Electrotehnicii, în vederea 

îmbunătăţirii performanţelor la locul 

de muncă. 

 

Beneficii 

Persoana certificată dovedeşte că 

posedă cunoştinţele necesare 

utilizării corecte şi în deplină 

siguranţă a echipamentelor electrice 

şi a dispozitivelor de măsură şi 

control de la locul de muncă, ceea 

ce asigură o calitate şi eficienţă 

superioare a operaţiilor executate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematică 

 Componente pasive ale circuitelor 

electrice – rezistorul, 

condensatorul, bobina. Descriere, 

reprezentare, marcare industrială, 

metode de măsurare a mărimilor 

caracteristice, dimensionare prin 

relaţii de calcul. 

 Surse de tensiune continuă şi 

alternativă. Descriere, 

reprezentare, marcare industrială, 

utilizare. 

 Aparate pentru măsurarea 

mărimilor electrice. 

 Conductoare electrice. Materiale, 

simboluri specifice, tehnologia 

execuţiei conexiunilor, 

dimensionarea instalaţiilor 

electrice. 

 Corpuri şi lămpi de iluminat. 

Caracterizare, etichetare. 

 Alimentarea maşinilor electrice. 

Principii, marcare industrială şi 

scheme electrice. 

 Simboluri utilizate în etichetarea 

comercială a produselor electrice. 

 Dispozitive de protecţie şi 

semnalizare în instalaţii electrice. 

Noţiuni de electrosecuritate. 

 Norme de securitate a muncii în 

zone de operare cu tensiuni 

joase. 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Tehnic –   
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Dimensionarea și tolerarea geometrică (GD&T) – în conformitate cu standardul 

ASME Y14.5 
 

Una dintre consecințele globalizării multor ramuri industriale este descentralizarea proiectării și fabricației, fapt 

care a impus definirea în etapa de proiectare, într-un mod cât mai precis a cerințelor funcționale ale produselor. 

Pentru îndeplinirea acestor cerințe a crescut importanța dimensionării și tolerării geometrice (GD&T) în scopul 

eliminării vechilor limitări privind dimensionarea formei, orientării, poziției și profilului pieselor și subansamblelor. 

Standardul ASME Y14.5-2009 reprezintă revizia ediției ASME Y14.5M-1994, care a avut drept obiectiv principal 

rearanjarea ediției din 1994 și introducerea de noi noțiuni și termeni, în vederea unei utilizări logice și raționale a 

dimensionării și tolerării geometrice. Ediția din 2009 a standardului conține, de asemenea, subcapitole care, 

comparativ cu edițiile precedente, evidențiază faptul că pentru a realiza o documentație tehnică completă trebuie 

utilizată dimensionarea și tolerarea geometrică alături de tolerarea dimensională. De asemenea, standardul este 

astfel conceput pentru a fi folosit în condițiile automatizării proceselor de proiectare, analiză și măsurare fiind 

structurat într-un mod care permite reducerea numărului de vederi prin introducerea unor simboluri suplimentare 

care pot fi folosite în practicile de tolerare uzuale. 

 

Obiective 

Cunoașterea și folosirea noţiunilor 

referitoare la dimensionarea și 

tolerarea geometrică a fabricatelor 

în industria constructoare de maşini. 

 

Durată 

 3 zile 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat 

specialiștilor și angajaţilor din 

diferite organizaţii care au obiectivul 

principal proiectarea, fabricarea, 

repararea și exploatarea utilajelor 

tehnologice și în special a celor 

petroliere și petrochimice, care 

utilizează documentație tehnică 

elaborată după standardele ASME, 

precum și celor care vor să se 

inițieze în domeniul dimensionării și 

tolerării geometrice în conformitate 

cu standardele ASME. 

 

 

 

Beneficii 

Acumularea de competențe 

profesionale privind: 

 Identificarea, definirea și utilizarea 

noţiunilor referitoare la tolerarea și 

dimensionarea geometrică în 

aplicațiile care utilizează 

standardul ASME Y14.5, specifice 

domeniului ingineriei mecanice; 

 Utilizarea principiilor şi 

instrumentelor, specifice tolerării 

și dimensionării geometrice, 

pentru descrierea şi proiectarea 

sistemelor şi proceselor de 

fabricare, în conformitate cu 

standardul ASME Y14.5; 

 Interpretarea şi fundamentarea pe 

criterii tehnologice, funcţionale şi 

economice a tolerării și 

dimensionării geometrice în 

domeniul ingineriei mecanice. 

 

Tematică 

 Aspecte generale privind 

dimensionarea; 

 Tolerarea generală și principii de 

tolerare; 

 Simbolizare; 

 Sisteme de referință; 

 Toleranțe de formă; 

 Toleranțe de orientare; 

 Toleranțe de poziție; 

 Toleranțe de profil; 

 Toleranțe de bătaie; 

 Studii de caz.  

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Tehnic –  

Toleranțe dimensionale 
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Specialist în mentenanță și controlul calității produselor 
 

Formarea unui mod de gândire tehnic şi economic cu privire la abordarea activităţii de mentenanţă și asigurare a 

calității produselor presupune cunoașterea metodelor de analiză a modurilor de defectare, a  strategiilor de 

mentenanţă şi a ariilor de aplicabilitate a acestora, sinteza şi interpretarea unui set de informaţii privitoare la 

starea tehnică și a modului de exploatare a sistemelor tehnologice pentru creșterea fiabilității acestora, 

cunoașterea cadrului conceptual al asigurării calității produselor, cunoașterea sistemelor de management ale 

calității, precum și a tehnicilor de verificare, validare și control a calității. Deținerea Certificatului acordat de 

Academia TÜV Rheinland România constituie o dovadă a cunoașterii noțiunilor teoretice de bază și a 

îndemânărilor necesare angajaților pentru meseria de specialist în mentenanță și controlor de calitate. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe în 

vederea dezvoltării capacităţii  

decizionale asupra soluțiilor tehnice, 

financiare şi/sau organizaționale de 

asigurare a mentenanţei 

echipamentelor, precum și a 

dezvoltării capacității de a selecta 

soluţiile cele mai adecvate de 

integrare a politicilor de mentenanţă 

și asigurare a calității produselor. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat 

specialiştilor departamentului 

producţie, asigurarea calității, 

mentenanță, personalului direct 

productiv, muncitorilor calificaţi de 

specialitate. 

 

Beneficii 

Persoana certificată dovedește că a 

acumulat cunoștințele teoretice și 

practice de specialitate și poate  

lucra în departamentul de 

mentenanță sau de asigurare a 

calității. 

 

 

Tematică 

 Definiții și indicatori, 

disponibilitatea și 

mentenabilitatea, calitatea 

produselor și a proceselor, 

aspecte financiare ale 

mentenanţei sistemelor, 

evaluarea stării tehnice și 

monitorizarea funcționării 

sistemelor tehnologice, tehnici de 

măsurare și îmbunătățire a 

calității, domenii de 

responsabilitate, activități, 

arhitectură, metode de planificare 

a activităților de mentenanță, 

mentenanță corectivă, 

mentenanță preventivă. 

 Planificarea activității de 

mentenanță și managementul 

calității 

 Costurile mentenanței 

echipamentelor și calității 

produselor 

 Aplicaţii practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Completarea 

unei fișe de analiză a defectelor de 

tip AMDEC și proiectarea unei fișe 

de control al calității unui produs.  

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate în 

limba română din partea 

Centrului de Competenţă Academia 

TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Tehnic –  

Mentenanța echipamentelor industriale  
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Operator și Programator CNC 
 

Modul de abordare a proceselor de fabricație pe mașinile-unelte cu comandă numerică este specific acestor 

sisteme de prelucrare. Operarea pe mașini CNC presupune cunoașterea structurilor, a componentelor și a 

modului de funcționare, a posibilităților de prelucrare, cunoașterea panoului de comandă, a funcțiilor tastelor 

comenzilor numerice, precum și cunoașterea sistemului de programare CAD-CAM. Deținerea Certificatului 

acordat de Academia TÜV Rheinland România constituie o dovadă a cunoașterii noțiunilor teoretice de bază și a 

îndemânărilor necesare angajaților pentru meseria de operator CNC. 

 

Obiective 

Acumularea de cunoștințe în 

vederea dezvoltării capacităţii de 

operare manuală și în mod automat, 

precum și a dezvoltării capacității de 

creare a programelor de prelucrare 

cu metoda interactivă, alegerea 

tehnologiei de execuție a piesei și 

testarea prelucrării prin simularea 

2D/3D. 

 

Durată 

 1 zi 

 

Grup țintă 

Cursul este recomandat 

specialiştilor departamentului 

producţie, asigurarea calității, 

mentenanță, personalului direct 

productiv, muncitorilor calificaţi de 

specialitate. 

 

Beneficii 

Persoana certificată dovedește că a 

acumulat cunoștințele teoretice și 

practice de specialitate și poate  

lucra pe mașini cu comandă 

numerică de tipul celor pentru care 

s-a pregătit. 

 

 

 

 

 

Tematică 

 Definiții 

 Origini, axe și mișcări, Funcții 

pregătitoare G și funcții auxiliare 

M 

 Strunguri și mașini de frezat cu 

comandă numerică 

 Operarea și programarea 

echipamentelor CNC ale Firmei 

OKUMA 

 Componentele și funcțiile tastelor 

situate pe panourile de comandă 

 Schimbarea manuală a sculei. 

Operare manuală 

 Sistemul de coordonate. Operare 

în mod automat. Determinarea 

geometriei sculelor. Optimizarea 

tehnologică 

 Noțiuni de programare ISO 

 Sistemul de programare CAD-

CAM 

 Aplicaţii practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Prelucrarea unei 

piese după desen.  Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Tehnic –  

Programare și operare CNC  
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Desen Tehnic 
 

Curs bazat pe standardele referitoare la: metodele de proiecţie utilizate în documentaţia tehnică de produs; 

standarde de bază utilizate în desenul tehnic; reguli de reprezentare şi notare a vederilor, secţiunilor şi rupturilor 

în desenul industrial. 

 

Obiective 

 Instruirea personalului tehnic în 

vederea dobândirii abilităților 

necesare realizării şi citirii 

desenelor tehnice și proiectării 

pieselor în vederea executării lor 

sau a realizării desenului 

ansamblu.  

 Cunoaşterea elementelor de 

reprezentare, a normelor generale 

şi a recomandărilor în desenul 

tehnic. 

 Execuţie grafică a desenelor de 

piese şi de ansamblu. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Personal tehnic care are în atribuții 

citirea desenelor tehnice și 

executarea acestora (proiectare). 

Participanți posibili din 

departamentele: proiectare produs, 

proiectare proces, calitate. 

 

Beneficii 

Formarea deprinderii de operare în 

grafica inginerească şi de utilizare a 

informaţiei grafice în documente 

complexe. 

Cunoaşterea procedeelor grafice de 

reprezentare plană a spaţiului. 

Întocmirea documentaţiei grafice 

tehnice din cadrul proiectelor. 

 

Tematică 

 Bazele desenului tehnic 

 Dispunerea vederilor, secțiunilor 

şi rupturilor 

 Cotarea: principii generale, 

definiţii, metode de cotare şi 

indicaţii speciale; sisteme de 

cotare; 

 Înscrierea pe desen a: toleranţelor 

şi stării suprafeţelor 

 Desene de ansamblu în desenul 

industrial, cotarea desenului de 

ansamblu 

 

Forme de evaluare 

Participanţilor care promovează 

examenul li se acordă Certificate în 

limba română din partea Centrului 

de Competenţă Academia TÜV 

Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35

Tehnic –  

Desen tehnic  
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AutoCAD 
 

Curs bazat pe aplicarea standardelor de reprezentare din desenul tehnic pentru obţinerea desenelor prin 

intermediul programului AutoCAD. Realizarea şi utilizarea reprezentărilor convenţionale şi a simbolurilor grafice 

standardizate în vederea obţinerii unor baze de informaţii grafice necesare întocmirii documentelor tehnice în 

domeniu. 

 

Obiective 

Instruirea personalului tehnic în 

vederea dobândirii abilităților 

necesare reprezentării asistate de 

calculator a desenelor tehnice și 

proiectării pieselor pentru desenele 

de execuţie sau întocmirii desenelor 

de ansamblu. Cunoaşterea 

elementelor de reprezentare, a 

normelor generale şi a 

recomandărilor în desenul tehnic 

prin utilizarea unui program de 

grafică asistată. 

 

Durată 

 2 zile 

 

Grup țintă 

Personal tehnic care are în atribuții 

citirea desenelor tehnice și 

executarea acestora (proiectare). 

Participanți posibili din 

departamentele: proiectare produs, 

proiectare proces, calitate. 

 

Beneficii 

Permite dezvoltarea de competențe 

interne în dezvoltarea noilor 

produse și/sau îmbunătățirea 

echipamentelor din procesele de 

producție. Uşurează procesul de 

proiectare prin reducerea  timpului 

necesar realizării grafice a 

desenelor tehnice. Pune la 

dispoziție funcţii suplimentare 

pentru asigurarea acurateței grafice 

a desenelor. 

 

Tematică 

 Sisteme de proiecţie, sistemul de 

proiecţie european şi american; 

Mediul de lucru în AutoCad; 

 Selectarea obiectelor; Convenţii 

utilizate în desenul tehnic şi 

aplicabilitatea lor în AutoCAD: 

reprezentarea liniilor în desen; 

formate şi prezentarea 

elementelor grafice ale  planşelor 

de desen; scările de reprezentare; 

 Tehnici de bază pentru desenare 

şi editare: desenarea entităţilor; 

editarea entităţilor; Modalităţi de 

informare; Reprezentarea în 

proiecţie ortogonală a obiectelor 

în vedere şi în secţiune - 

haşurarea; Tipologii de desenare 

prin polilinii, curbe spline şi straturi 

de linii; 

 Organizarea desenelor pe straturi; 

Afişarea proprietăţilor unui 

element; 

 Concepte de cotare în AutoCAD; 

Comenzi utilizate pentru tipurile 

de cotare; Crearea şi modificarea 

stilurilor de cotare; Variabile de 

cotare; 

 Setarea, crearea şi modificarea 

elementelor inserate într-un 

desen; Setarea, crearea şi 

modificarea stilurilor de scriere; 

 Crearea şi utilizarea blocurilor şi 

atributelor; Crearea blocurilor din 

mai multe obiecte; Salvarea 

blocurilor; Inserarea blocurilor într-

un desen. Blocuri dinamice. 

 

Forme de evaluare 

Probă scrisă: Chestionare de 

examinare tip grilă. Participanţilor 

care promovează examenul li se 

acordă Certificate în limba română 

din partea Centrului de Competenţă 

Academia TÜV Rheinland România. 

 

Contact 
 

TÜV Rheinland România 

Academy & Life Care 

academia@ro.tuv.com 

Tel. +40 21 318-8834/35 

 

Tehnic –  

Proiectare asistată AutoCAD  
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