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Rezolvă

Privește

Vizionează  

Manualul  Educație tehnologică şi aplicații practice are un caracter profund interdisciplinar și practic-
apli cativ și vizează competențele din profilul de formare a absolventului de clasa a VIII-a: competențe 
de bază în științe și tehnologii bazate pe inițiativă și antreprenoriat, competențe necesare pentru ocu-
parea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile.

Manualul îl ajută pe absolventul de gimnaziu să exploreze meserii, să-și descopere înclinația, che-
marea către o anumită meserie, activitate, și să facă alegeri informate privind propriul parcurs edu-
ca țional și profesional.

Exemplele de învățare și conținuturile propun utilizarea noilor tehnologii de informare și comuni-
care pentru documentare, proiectare, învățare. 

Ce vă oferă acest manual?
   Rubrica De reținut!  evidențiază cuvintele-cheie necesare pentru sistematizarea 

cunoștințelor și facilitează realizarea unor scheme conceptuale ale lecțiilor.
    Aplicațiile conțin atât sarcini care generează învățarea în clasă, sub îndrumarea pro fe-

sorului, integrând strategii didactice activ-participative, și asigurând astfel înțelegerea, sis-
te matizarea, fixarea și transferul cunoștințelor, cât și teme pentru acasă. 

   Rubrica Știați că?  oferă informații suplimentare și  curiozități științifice legate de 
tematica abordată.

   Rubrica Dicționar  explică termenii noi, necunoscuți, din lecție.
   Portofoliile întocmite propun teme cu un grad ridicat de relevanță pentru aplicabilitatea în 

viața de zi cu zi și ilustrează atitudinea și interesul elevului față de domeniul abordat.
   Rubrica Și tu poți!  cuprinde activități de realizare practică a unor produse utile acasă, în 

școală și în comunitate.
   Proiectele care le sunt propuse elevilor cuprind activități individuale sau de grup, aplicate 

pentru realizarea de produse fizice și intelectuale, care includ informare, planificare, decizie, 
im plementare, control și evaluare.



Competenţe generale și competențe specifice
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1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente și valorificare

2.  Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile

3.  Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și 
antreprenoriat în vederea alegerii parcursului școlar și profesional

1.1  Realizarea de proiecte 
ca răspunsuri/soluții 
adecvate la o serie de 
probleme/provocări 
din familie/școală/
comunitate

2.1  Evaluarea unui context de activitate în 
vederea selectării măsurilor specifice 
de securitate în muncă, de prevenire și 
stingere a incendiilor ce urmează a fi a 
aplicate

3.1  Analiza critică a caracteristicilor unor 
meserii/profesii/ocupații în contexte 
reale, în funcție de criterii alese

2.2  Aplicarea în școală/comunitate a 
inițiativelor pentru susținerea unui 
mediu sănătos

3.2  Promovarea unor idei inovative care să 
aducă beneficii la nivelul comunității

1.2  Evaluarea utilității și 
eficienței produselor 
realizate pe baza 
aplicațiilor din 
domeniul matematicii 
și științelor

1.3  Evaluarea proiectelor și 
a proceselor de realizare 
a acestora pornind de la 
criterii agreate



UNITATEA 1
Energia electrică 

Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 
 Realizarea de proiecte ca răspunsuri/soluții adecvate la o serie de 
probleme/provocări din familie/școală/comunitate;
 Evaluarea proiectelor și a proceselor de realizare a acestora pornind de 
la criterii agreate;
 Evaluarea unui context de activitate în vederea selectării măsurilor 
specifice de securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor ce 
urmează a fi aplicate;
 Aplicarea în școală/comunitate a inițiativelor pentru susținerea unui 
mediu sănătos.

1. Energie convențională și neconvențională
2. Proiectul vostru
3. Tehnologii de producere a energiei electrice
4. Transportul și distribuția energiei electrice
5. Domenii de utilizare a energiei electrice
6.  Impactul tehnologiilor de producere și utilizare a 

energiei asupra individului, a societății și a mediului
7. Recapitulare. EvaluareProiectul 

vostru: 

Macheta tra se ului 
energiei electrice: 
pro du ce re – tran
sport–distribuție
– con sum

7



8 Unitatea 1Energia electrică

Energia este unul dintre elementele constitutive ale naturii. Ea face 
posibil tot ceea ce se întâmplă pe Pământ și în Univers. Diverse tipuri 
de energie dau naștere unor fenomene diferite: mișcare, lumină, sunet, 
căldură etc.

Energia mecanică este caracteristică fiecărui corp care are capacitatea de 
a efectua lucrul mecanic. Ea are două forme: energia cinetică (energia cor pu-
ri lor în mișcare) și energia potențială (energia înmagazinată). 

Energia termică poate fi transmisă sub formă de căldură de la un sistem 
fizic la altul, pe baza diferenței dintre temperaturi. Exemple: energia aburului, 
ener gia apei calde sau fierbinți, energia gazelor calde etc.

Energia radiantă se propagă în spațiu, sub formă de radiații. Exemplu: 
ener gia solară. 

Energia chimică apare în reacțiile chimice și se eliberează sau se absoarbe 
sub formă de căldură. Exemplu: arderea combustibililor.

Energia nucleară este degajată în urma reacțiilor nucleare de fisiune, fu-
zi une sau dezintegrare a substanțelor radioactive.

Energia electrică este corespunzătoare mișcării ordonate a electronilor 
prin conductori. Electricitatea produce o mare varietate de efecte, precum: 
ful gerul, electricitatea statică, curentul electric, undele radio etc. 

Energia nu poate fi creată sau distrusă, ci numai transformată dintr-o 
for mă în alta, proces numit conversie. 

Sursele de energie pot fi clasificate după diferite criterii:

Energie convențională și neconvențională

•  Alimentele reprezintă sursa de energie
a organismului uman. Ele sunt depozite de 
energie chimică pe care corpul o înmagazi
neazășiofoloseștepentrufuncționareasa,
pentruapunemușchii înmișcareșipentru
așimențineoanumitătemperatură.

Știați că?

Criteriu de 
clasificare

Categorii Caracteristici

Proveniență
• naturale (primare) Surse de energie primară existente în natură

• artificiale 
(secundare)

Create de om prin transformarea energiei 
dintr-o formă în alta

Durată de 
exploatare 

• epuizabile Se epuizează prin consum

• inepuizabile
Se bazează pe fenomene naturale; la nivel 
global nu se poate prevedea o epuizare a lor

Posibilități de 
refacere

• regenerabile
Se regenerează prin procese naturale, într-un 
ritm mai rapid decât cel în care sunt consumate

• neregenerabile Se refac în perioade geologice îndelungate

Tehnologii de 
valorificare

• convenționale Tradiționale

• neconvenționale De dată recentă, noi sau experimentale

Forme de energie

Unde radio

Arderea combustibililor

BATERIE

energie 
electrică

energie  
nucleară energie 

magnetică

energie 
termică

lumină

energie 
chimică

energie 
cinetică

energie 
potențială



9Unitatea 1 Energia electrică

Cărbune

Gaze naturale

Fisiune nucleară

Fuziune nucleară

Lemn

Energia primară se referă la formele de energie care pot fi exploatate di-
rect, fără vreo prelucrare prealabilă de către om. Resursele energetice sunt 
variate și, în general, au ca surse primordiale Soarele și gravitația universală. 

Prin surse de energie primară se înțeleg materialele și tehnologiile folo-
site pentru obținerea, direct din natură, a diferitelor forme de energie prima-
ră: chimică, nucleară, luminoasă, energia mecanică a apelor şi a vântului. 

Sursele de energie convențională, deși utilizate pe scară largă, au 
dezavantajul de a depinde, în cea mai mare parte, de cantitatea de com-
bus tibili de pe planetă, care este limitată. Această energie este din ce în ce 
mai scumpă, deoarece resursele sunt din ce în ce mai puține, iar cererea 
tot mai mare. De asemenea, tehnologiile de valorificare ale resurselor sunt 
poluante. 

Energia hidraulică este energia mecanică produsă de apa în mișcare. 
Energia apelor curgătoare a fost utilizată din timpuri străvechi, ca o 
resursă regenerabilă.

Energia chimică
Combustibilii înmagazinează energie chimică. Prin ardere, aceasta se 
tran s formă în căldură și lumină. Cantitatea de căldură dezvoltată prin 
arderea unei cantități de combustibil se numește putere calorică. 

1.  Lemnul a fost cel mai utilizat combustibil regenerabil. Cu o pu tere 
calorică mică, această resursă nu a fost exploatată durabil, de ter mi-
nând despăduriri masive, cu consecințe drastice asupra mediului. 

2.  Combustibilii fosili (cărbune, petrol, gaze naturale) s-au format 
cu milioane de ani în urmă din rămășițele fosilizate ale plantelor 
și animalelor moarte. Rezervele sunt epuizabile și neregenerabile.

• Cărbunele este o sursă importantă de energie, cu o putere calorică 
mai mare decât lemnul. Extragerea și prelucrarea sa presupun costuri 
mari, iar instalațiile de ardere și evacuare sunt puternic poluante. 

• Petrolul este cea mai importantă resursă energetică mondială da-
to rită puterii calorice foarte mari. Rafinăriile din industria petrolului 
extrag din țiței (petrol brut) derivatele sale: propan, kerosen, benzină, 
motorină, petrol lampant, uleiuri industriale, smoală. 

• Gazele naturale sunt amestecuri de gaze (85% metan) cu putere ca -
lorică mare, asociate cu zăcămintele de petrol, în straturile din adân cime 
ale pământului. Sunt ușor de folosit, dar dificil de transportat și depozitat. 

Energia nucleară care se găsește în combustibilii nucleari este tran sfor-
mată în energie termică prin reacții de fisiune sau fuziune nucleară. 
Fisiunea nucleară este reacția de „spargere” a nucleelor substanțelor 
radioactive (uraniu, plutoniu, toriu) prin bombardarea lor cu neutroni. 
Aceste resurse sunt limitate și epuizabile. 
Fuziunea nucleară este reacția de unire a nucleelor atomilor unor ele-
mente chimice practic inepuizabile (hidrogen, deuteriu, tritiu), însoțită 
de o mare degajare de căldură. Este reacția care are loc în Soare și în alte 
stele. În laborator, se află în stadiu experimental.
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Sursele de energie neconvențională, inepuizabile, vor căpăta o pondere 
din ce în ce mai mare în cadrul sistemelor energetice din întreaga lume, ca 
ur  mare a preocupărilor tot mai multor state pentru dezvoltarea durabilă. 
Astfel, se urmărește nu numai asigurarea necesarului de resurse naturale 
pentru generațiile viitoare, ci și protejarea și conservarea mediului încon-
jurător.

Energiile regenerabile au ca origine razele Soarelui, temperatura in-
ternă a Pământului sau interacțiunile gravitaționale ale Soarelui și Lunii 
cu oceanele.

Energia solară determină o multitudine de procese naturale:
- fotosinteza realizată de plante care folosesc lumina solară în prepara-
rea hranei; 
- formarea curenților de aer și a vântului;
- evaporarea apelor de suprafață, formarea norilor și a precipitațiilor.
Durata de viață a Soarelui este estimată la 5 miliarde de ani, astfel că 
acesta reprezintă pentru noi o sursă inepuizabilă. 

Energia eoliană este generată de puterea vântului, de masele de aer în 
mișcare (energie mecanică). Este cea mai veche formă de energie uti li-
zată, de exemplu în transportul pe apă, moara de vânt.

Energia geotermică este energia termică a apelor subterane calde (iz-
voa re geotermale). Această resursă regenerabilă de apă fierbinte și aburi 
poate fi utilizată pentru încălzirea locuințelor.

Energia mareomotrică este energia mecanică a maselor de apă în miș-
care în timpul fluxului – refluxului, a curenților oceanici sau a valurilor. 
Este o formă de energie regenerabilă care poate fi folosită doar în anu-
mite zone ale globului. 

Biomasa presupune utilizarea în scopuri energetice a deșeurilor celulozice 
din activitățile agricole, zootehnice, forestiere. Biogazul rezultat prin fer -
men tarea acestora are putere calorică mare și conține circa 60-70% metan. 

Energie solară

Energie eoliană- moară de vânt

•  La baza dezvoltării economico-sociale a so cie tății se află consumul de energie.
•  Principalele forme de energie sunt: energia me  canică, termică, chimică, nucleară, elec  trică, radiantă.
•  Energia nu poate fi creată sau distrusă, ci nu mai transformată dintr-o formă în alta, proces numit conversie. 
•  Sursele de energie convențională sunt tra di ționale, se bazează pe tehnologii poluante și pe resurse epuizabile 

și neregenerabile - combustibilii fosili (cărbune, petrol și gaze naturale), combustibilii nucleari sau resurse 
regenerabile – lemnul, apa. 

•  Sursele de energie neconvențională sunt de dată recentă, folosesc tehnologii de valorificare noi, nepoluante și 
se orientează către energii ine puizabile, re  generabile: energia solară, ener gia eo li ană, energia ma re omotrică, 
energia geotermică, biomasa. 

De reținut!

Energie geotermică
Sursele de energie din natură trebuie să fie exploatate convenabil din punct 

de vedere tehnic, economic și al unei perspective durabile.
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Fulger

•  Cuvântul „energie” are la bază termenul
de origine latină „energa” și pe cel de
originegreacă„enerhia”,careauînțelesulde
activitate.

•  Prima rafinăriedepetroldin lumea fost
construităînanul1856laPloiești.

•  Fulgerul este un arc electric luminos re zul
tat înurmaunuiprocesdedescărcareelec
tricăîntrenori.Acestfenomenmeteorologic
este o manifestare a energiei electrice în
natură. Curentul descărcat în timpul unui
fulgerareînjurde2000030000deamperi,
dar nu există tehnologii care să permită
captareașiutilizarealui.

Știați că?

Rafinăria de petrol din Ploiești

Fosilizareansambludefenomenefizice,chi
miceșibiologicecareintervindupămoartea
unui organismanimal sau vegetal și facpo
sibilă conservarea acestuia în straturile ge
ologicesubformădefosilă.
Kerosen  combustibil pentru motoarele 
avi  oa  nelor.

Dicționar

1. Înscrieți în spațiul din stânga cifrelor corespunzătoare surselor de 
energie primară din coloana A, litera din coloana B care corespunde formei 
de energie primară a sursei.

2. Alcătuiți un colaj care să ilustreze utilizări tradiționale ale energiei 
apelor, a vântului, a soarelui, a combustibililor etc.

Aplicații

Utilizând resurse accesibile în orice gospodărie, realizați un experiment 
simplu, urmând etapele de lucru.

Resurse materiale: 10 g de drojdie de bere, două linguri de zahăr, 100 ml 
apă călduță, un recipient din plastic cu o capacitate de 0,5 l (PET), o mănușă 
chirurgicală, un elastic.

Etape de lucru:

Și tu poți!

1. Se introduc 
drojdiadebere,
zahărulși100ml
apăînrecipientul
din plastic.

2.Conținutulse
amestecăpânăla
dizolvare.

3.Sepunemănușa
chirugicalăînjurul
guriirecipientuluiși
sefixeazăcuelastic.

Priviți cu atenție! Ce se întâmplă cu mănușa 
chirurgicală? Explicați fenomenul!

Observație: Același fenomen se întâmplă la obținerea biogazului, prin fer-
mentarea gunoiului de grajd.

A B 

g. 1. vânt a. energie hidraulică

_ 2. izvoare geotermale b. energie solară

_ 3. combustibili fosili c. energie nucleară

_ 4. ape curgătoare, maree, valuri, 
curenți oceanici d. energie electrică

_ 5. Soare f. energie geotermică

_ 6. substanțe radioactive g. energie eoliană

h. energie chimică
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Energia electrică este cea mai utilizată formă de energie. Ea este produsă 
în centrale electrice, apoi transferată la consumatori, prin rețele electrice de 
transport și distribuție.

Ansamblul de instalații organizat unitar în scopul producerii, trans-
portului și distribuției energiei electrice pe un anumit teritoriu formează un 
sistem energetic.

Pe parcursul lecțiilor, veți coopera pentru a desfășura o activitate de tip 
proiect, care să transpună în practică cunoștințele teoretice. 

Mod de lucru: pe grupe – 5 grupe cu sarcini diferite, care vor realiza 
fiecare câte un segment al machetei, conform unei scheme 
simple, stabilite prin cooperare

Timp de lucru: 7 săptămâni

Scheme ale unor sisteme 
energetice

Proiectul vostru

Macheta traseului energiei electrice: 
producere  transport  distribuție  consum

TEMA PROIECTULUI:

GRUPA SARCINI DE LUCRU

GRUPA 1 Realizează macheta centralei electrice

GRUPA 2 Realizează macheta rețelei de transport

GRUPA 3 Realizează macheta rețelei de distribuție

GRUPA 4 Realizează macheta consumatorilor

GRUPA 5
Realizează schema traseului energiei electrice de la producere 
la consum
Realizează asamblarea elementelor componente ale machetei

Traseul energiei electrice de la producere la consum
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ETAPA DE PROIECT NR. 1 

 Observați cu atenție imaginea care ilustrează drumul energiei 
electrice de la producere la consum.
 Folosind ca sursă de informare internetul, documentați-vă despre 

componența traseului energiei electrice: producere – transport – 
distribuție – consum. 
 Identificați elementele com po nente și determinați poziția, rolul, 

importanța acestora în sistemul energetic.

ETAPE DE REALIZARE:

Profesorul urmărește derularea activităților, îndrumă și sprijină grupele 
de elevi în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru, pe parcursul întregii 
perioade de desfășurare a etapelor proiectului. 

• Denumireaproiectului,grupadelucru

• Fișadedocumentare

• Schema traseului energiei electrice de 
la producere la consum 

• Resursematerialeșifinanciare

• Graficuldelucru

• Normespecificedesecuritateșisănăta
te înmuncă (NSSM), respectate în timpul
lucrului

• Impactul tehnologiilor de producere,
transportșidistribuțieaenergieielectrice
asupraindividului,asocietățiișiamediului

• Griladenotareșievaluare/autoevaluare

Traseul energiei electrice: producere – transport – distribuție – consum

Dosarul proiectului

Rețea de alimentare cu energie electrică

INFORMARE
Documentare despre drumul energiei 
electrice de la producere la consum

PLANIFICARE
•Determinareaactivitățilorderealizat
•Stabilireacomponențeiechipelordelucru
•Stabilireasarcinilorîntremembriiechipei
•Realizareaunuigraficdelucru:activitate,
perioadădedesfășurare,responsabilități

DECIZIE
•Eleviidecidîngrupasupraalterna
tivelor sau strategiilor de rezolvare a 
problemelor
•Stabilirearesurselormaterialeși
financiare

IMPLEMENTARE
Realizarea/executareapracticăama
chetei traseului energiei electrice: 
producere–transport–distribuție
– consum

CONTROL
• Evaluarea modului de derulare a ac
tivităților,peparcursulîntregiiperioa
dededesfășurare,conformplanificării
•Aplicareademăsurideîmbunătățire

EVALUARE 
• Prezentarea proiectului: dosarul proiec
tuluișiprodusulrealizat
•Autoevaluareașievaluareaproiectelor
conformgrileidenotare
•Comunicareaconcluziilorfinaleprivind
realizarea proiectului

Termocentrală Generator

Stâlp

Stație ridicătoare 
de tensiune

Post de transformare

Fir de înaltă tensiune

Stație coborâtoare 
de tensiune

Cum desfășurați o activitate 
de documentare?

Dupăcesastabilittema,căutațișiana
lizațiinformațiilegatedetemadată,res
pectândurmătoriipași:

• redactați o listă cu informațiile care
trebuieculeseșicusursedeinformațiide
undeacesteapotfiobținute(documente,
cărți,publicații,resurseonline,biblioteci
virtualeetc.);

• utilizați instrumente de documentare
(comunicareprinemail,chat,mesajein
stant)pentrua schimba idei între colegi
saucualtepersoane,petemastabilită;

• procesați, clarificați, organizați infor
mațiileobținute.
Puteți lucra individualsau îngrupemici,
peparcursulmaimultorore,înfuncțiede
abilitățilede investigarepecare ledeți
neți,ghidațideprofesor.
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Turbină

Deși în natură energia se regăsește sub diferite forme, în societatea in-
dustrială modernă, cea mai utilizată este energia electrică. Aceasta prezintă 
o serie de avantaje: 

- poate fi transmisă la distanțe mari, prin linii electrice;
- la locul de consum, energia electrică poate fi transformată, în condiții 

economice, în alte forme de energie utilă (luminoasă, termică, mecanică);
- poate fi utilizată de mai mulți consumatori simultan.
Datorită acestor particularități, deși energia electrică nu poate fi folosită 

direct din natură, oamenii au creat tehnologii care să permită producerea ei.
Energia electrică este esențială pentru viața modernă, fiind folosită în cele 

mai diverse sectoare ale activității umane. Traseul energiei electrice include 
trei procese de bază: producerea, utilizarea/consumul și transferul de la locul de 
producere la locul de consum. 

Producerea energiei electrice se bazează pe ansamblul constructiv turbi-
nă – generator. 

Turbina este un ax cu palete, pus în mișcare de o sursă externă de energie 
(vânt, ape curgătoare, valuri, curenți oceanici, abur la presiune și tempera-
tură înaltă etc.), care transmite mișcarea de rotație la rotorul generatorului. 

Generatorul electric este dispozitivul care transformă energia mecanică 
în energie electrică, funcționarea sa bazându-se pe fenomenul de inducție 
electromagnetică: dacă un conductor electric este rotit între polii unui mag-
net, se produce curent electric. Două componente esențiale, statorul (com-
ponenta fixă) și rotorul (componenta mobilă, aflată în mișcare de rotație) 
generează electricitate.

Ansamblul de instalații în care se produce transformarea energiei primare 
în energie electrică, prin intermediul energiei mecanice, se numește centrală 
electrică.

energie 
primară

energie 
mecanică

energie 
electrică

CENTRALĂ ELECTRICĂ

TURBINĂ GENERATOR

• Bateriileelectriceșiacumulatoareleelec
trice suntmici generatoare care transformă
energiachimicăînenergieelectrică,înurma
unorreacțiichimice.

Baterii electrice

Generator electric

STATOR

ROTOR

ROTAȚIE

Tehnologii de producere a energiei electrice

Știați că?
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După felul energiei primare care este transformată în energie electrică, centralele pot fi :

Hidrocentrala folosește energia hidraulică a apelor curgătoare pentru a 
roti turbina. Se poate construi pe firul apei sau cu lac de acumulare. 

Centralele cu lac de acumulare se realizează pe râurile de munte care au 
debitul de apă variabil. Lacul de acumulare se formează prin crearea unui 
baraj B prevăzut cu o deschidere, pe râul R, care își va relua cursul numai 
după umplerea lacului. 

Apa este preluată din lac printr-o priză P și ajunge în camera de echilibru 
CE, prin canalul de aducțiune CA. Datorită diferenței de nivel din conducta 
forțată CF, apa ajunge în centrala hidroelectrică CH. 

Astfel, energia apei este utilizată la antrenarea turbinei și la producerea 
energiei electrice în generator. După trecerea apei prin turbină, aceasta este 
evacuată în albia râului prin canalul de fugă CF.

Avantaje Dezavantaje

•  Nu produce gaze nocive, nu contribuie la încălzirea 
globală; 
•  Utilizează resurse regenerabile; 
•  Randamentul este ridicat;
•  Costurile sunt convenabile după amortizarea in-
vestiției inițiale; 
•  Apa din lacul de acumulare poate fi  folosită pentru 
irigații; există multe oportunități recreaționale: ca no-
taj, pescuit, sporturi nautice, drumeții, zone de picnic. 

•  Costurile inițiale de rea-
lizare sunt mari; 
•  Construirea unei hidro-
cen trale mari poate însem-
na inundarea unei zone 
însemnate; 
•  Poate infl uența ecosiste-
mele râurilor;
•  Are putere instalată mică. 

Termocentrala folosește energia chimică a combustibililor fosili (cărbune, 
păcură, gaze naturale), pentru a produce energie electrică.

În focarul cazanului CA se arde combustibilul CO. Prin ardere se eliberează 
energie termică, preluată de apa din cazan, care se transformă în abur. Aces-
ta, la temperatură și presiune foarte mari, este transportat și se destinde 
într-o turbină cu abur, pe care o pune în mișcare de rotație. Arborele tur-
binei antrenează generatorul electric GE, care transformă energia mecanică 
primită în energie electrică. Apoi, aburul este condensat, iar căldura apei prin 
condensare este cedată unui circuit secundar de apă de răcire. Apa din schim-

Schema de principiu a unei centrale 
hidroelectrice CH cu lac de acumulare

Hidrocentrală cu lac de acumulare

Termocentrala Turceni

centrale eoliene centrale solare centrale geotermale centrale mareomotrice

centrale 
hidroelectrice

(hidrocentrale)

centrale 
termoelectrice

(termocentrale)

centrale 
nuclearoelectrice

Centrala hidroelectrică (hidrocentrala) (CH)

Centrala termoelectrică (termocentrala) (CTE)
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Schema de principiu a unei centrale 
termoelectrice

CAcazan,COcombustibil,Tturbină,
GEgeneratorelectric(condensator),
SC–schimbătordecăldură,P–pompă

Avantaje Dezavantaje

•  Poate fi  construită în orice loc;
•  Poate servi și la încălzirea loca-
lităților în apropierea cărora este 
situată. 

•  Investiții inițiale mari;
•  Poluează mediul înconjurător prin fum și 
cenușă;
•  Utilizează resurse neregenerabile. 

bătorul de căldură SC este pompată de pompa P din nou în cazanul CA, de 
unde ciclul se reia. 

În funcție de mărimea acestora, centralele termoelectrice au mai multe 
cazane, turbine și generatoare electrice.

Unele centrale termoelectrice produc, pe lângă energie electrică, și agent 
termic (abur și apă caldă) pentru alimentarea consumatorilor și se numesc 
centrale electrice de termofi care (CET).

Centrala nuclearoelectrică realizează conversia energiei nucleare a com-
bustibililor nucleari în energie electrică, folosind aburul ca agent intermediar.

Într-o instalație complexă numită reactor nuclear se realizează fi siunea 
nucleelor elementelor grele, printr-o reacție în lanț controlată, și se dezvoltă 
o mare cantitate de căldură. 

Zona activă a unui reactor conține:
• combustibilul nuclear compactat sub formă de bare: izotopi fi sionabili 
(uraniu, plutoniu) și materiale fertile; 
• moderatorul (apa grea) are rolul de a încetini viteza neutronilor rapizi, 
astfel ca reacția să fi e controlabilă; 
• barele de control reglează numărul de neutroni care pot produce reacții de 
fisiune, conțin cadmiu;
• agentul de răcire preia căldura dezvoltată în zona activă și o cedează apei 
în schimbătorul de căldură. 

Caracteristic pentru aceste centrale este existența a două circuite de apă 
C1 și C2.  În reactorul nuclear R are loc reacția de fi siune nucleară a combus-
tibilului nuclear CON. Căldura degajată încălzește apa din circuitul C1. În 
schimbătorul de căldură SC1 căldura este transferată apei din circuitului C2

care se transformă în vapori și pune în funcțiune turbina T. În schimbătorul 
de căldură SC2 vaporii condensează și apa rezultată este pompată de pompa 
P înapoi în circuitul C2.

Centrală nuclearoelectrică

Schema de principiu a unei centrale 
nuclearoelectrice

C1circuitdeapăiradiantă,C2  circuit de 
apănecontaminată,SC1,SC2schimbătoare
decăldură,Tturbină,GEgenerator
electric,Ppompă,CONcombustibil
nuclear,Rreactor

Avantaje Dezavantaje

• Energia electrică produsă este mai 
ieftină decât cea produsă în termo cen-
trale;
•  O centrală nuclearoelectrică poate 
func ționa tot timpul, pentru că perioada 
de re a limentare este în fi ecare an sau la 
șase luni, în funcție de instalație; 
•  Emite mai puține gaze cu efect de 
seră;
•  Generează puține deșeuri.

•  Construcția centralei presupune in -
vestiții inițiale mari;
•  Uraniul este o resursă neregenera-
bilă;
•  Exploatarea uraniului este dău nă-
toare pentru mediu;
•  Reziduurile sunt foarte persistente;
•  Există riscul unor accidente nucle-
are care pot duce la dezastre;
•  Există riscul unor atentate teroriste.

• Porțilede Fier I și II depe fluviulDunăre
sunt cele mai mari hidrocentrale din România. 

• Hidrocentralelefurnizează26%dinenergia
electricăînRomânia.

• ComplexulEnergeticTurceniesteceamai
mare termocentrală din România și asigură
circa10%dinconsumulanualdeelectricitate
al României. 

• CentralanuclearoelectricădelaCernavodă
aintrat înfuncțiunepe2decembrie1996și
produceaproximativ10%dintotalulenergiei
electriceproduseînțară.

Centrala nuclearoelectrică

Știați că?
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Centrala eoliană produce energie electrică prin utilizarea energiei eoliene.
Centralele eoliene se utilizează numai local, în zonele în care există vân tu ri 

permanente și cu o viteză suficientă pentru antrenarea turbinei eo li e ne. Vântul 
pune în mișcare palele turbinei, care la rândul lor acționează ge ne ra torul elec-
tric. Energia electrică produsă este livrată în rețeaua publică de elec tricitate, 
stocată în acumulatori sau distribuită direct către un grup de con sumatori.

Componentele principale care alcătuiesc o centrală eoliană sunt:
• Turnul metalic sau pilonul susține turbina eoliană și permite accesul în 

vederea exploatării, întreținerii și reparațiilor. Trebuie să reziste vânturilor 
extrem de puternice;

• Fundația asigură rezistența mecanică a turbinei eoliene; 
• Nacela protejează componentele turbinei eoliene. Este carcasa în care se 

montează generatorul electric și alte componente;
• Palele împreună cu butucul alcătuiesc rotorul turbinei. Sunt realizate 

din lemn, materiale metalice sau materiale compozite. Sistemul cu trei pale 
este cel mai utilizat;

• Generatorul electric asigură producerea energiei electrice; 
• Controlerul este calculatorul principal al unei turbine eoliene, care con-

trolează buna funcționare a tuturor elementelor componente;
• Girueta are rolul de a orienta în permanență sistemul după direcția vân-

tului;
• Bateriile de stocare ajută la folosirea energiei stocate și în zilele în care 

turbina nu produce energie din cauza lipsei vântului.

Avantaje Dezavantaje

•  Folosește resurse inepuizabile;
•  Nu emite substanțe poluante și gaze cu efect 
de seră;
•  Nu se produc deșeuri;
•  Costuri reduse. 

•  Variația vitezei vântului;
•  Risc de distrugere în cazul 
furtunilor;
•  Poluare vizuală și sonoră.

ETAPA DE PROIECT NR. 2

Stabiliți grupele de lucru, formate din trei-patru elevi. Fiecare grupă va avea 
sarcini corespunzătoare segmentului de machetă de care se va ocupa.

Stabiliți sarcinile fi ecărui elev în cadrul grupei.
Realizați, în cadrul fi ecărei grupe, un grafi c de lucru după modelul de mai 
jos și completați primele trei coloane.

Activitatea Responsabil
Resurse 
de timp 

(termen) 

Resurse 
materiale

Resurse 
fi nanciare

Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și propune 
măsuri de îmbunătățire.

Centrală eoliană

GRUPA SARCINI DE LUCRU

GRUPA1 Realizeazămachetacentralei
electrice

GRUPA2 Realizeazămachetarețeleide
transport

GRUPA3 Realizeazămachetarețeleide
distribuție

GRUPA 4 Realizeazămacheta
consumatorilor

GRUPA5

Realizeazăschematraseului
ener giei electrice de la pro du
cere la consum
Realizeazăasamblareaelemen
telor componente ale machetei

Schema unei turbine eoliene

Pale

Nacelă

Controler

Generator

Giruetă

Turn

Centrala eoliană
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Centralele solare produc energie electrică prin transformarea energiei 
solare.

• Centralele cu panouri fotovoltaice utilizează componenta luminoasă a 
energiei solare. Principiul de transformare a luminii solare în energie electrică 
se bazează pe proprietățile fotoelectrice ale unor metale (siliciu), și anume de 
a emite electroni atunci când sunt expuse la lumină. Prin efect fotovoltaic, se 
captează aceste sarcini electrice, care generează energia electrică. Aparatele 
con struite după acest principiu se numesc celule fotoelectrice (fotovoltaice). În 
vederea producerii unor curenți sufi cient de mari pentru a putea fi  utilizați 
în prac tică, mai multe celule fotoelectrice pot fi  legate în serie sau în paralel, 
formând o baterie solară, care poate avea forma unui panou. 

• Centralele cu panouri solare termice utilizează căldura soarelui pentru 
a pro   duce energie electrică. Ele folosesc sisteme de oglinzi (panouri solare 
ter mice) pentru a concentra razele soarelui pe suprafața absorbantă. Căldura 
este cedată apei din interiorul instalației, aburul fi ind generat direct în con-
duc tele de absorbție. Acesta pune în funcțiune o turbină cu aburi la care este 
cuplat un generator de energie electrică.

Centralele solare termice pot atinge randamente mai mari la costuri de 
investiții mai reduse decât instalațiile pe bază de panouri solare fotovoltaice, 
dar necesită cheltuieli de întreținere mai ridicate. Totodată, sunt exploa ta-
bile economic doar în zone cu foarte multe zile însorite pe an.

Centrale cu panouri fotovoltaice

Celulă fotovoltaică

Centrală cu panouri solare termice

Avantaje Dezavantaje

•  Sursă de energie primară gratuită, inepu i zabilă;
•  Nu emite substanțe poluante și gaze cu efect 
de seră;
•  Cheltuieli minime de întreținere – func ți o-
nea ză fără mecanisme complicate;
•  Este simplu de instalat. 

•  Exploatabilă eco no  mic doar 
în zone cu foarte multe zile 
însorite pe an;
•  Funcționează doar în timpul 
zilei, iar efi ciența este redusă 
când afară este înnorat.

Centralele geotermale transformă energia izvoarelor geotermale (apa 
fi erbinte și aburii, captați în zonele cu activitate vulcanică și tectonică) în 
energie electrică. Pentru a aduce la suprafața pământului purtătorul de 
energie primară (vapori la presiuni și temperaturi înalte) se execută foraje și 
se instalează conducte. Aburul este purifi cat și condus către turbina termică, 
conform schemei termice de principiu. 

Centralele geotermale pot fi  construite pentru a furniza nu numai energie 
electrică, ci și căldură.

Centrală geotermică din Islanda

Avantaje Dezavantaje

•  Sursă de energie primară regenerabilă;
•  Nu se elimină substanțe nocive sau 
mirosuri neplăcute;
•  Producția nu este afectată de condițiile 
meteorologice și de ciclul noapte/zi;
•  Energia geotermică este ieftină.

•  Crește instabilitatea so lu lui din 
zonă, putând fi  ca u zate chiar și 
cu tre mure de in ten sitate redusă;
•  Zonele cu activitate geo ter mală 
se răcesc după câteva decenii de 
uti lizare.

Schema termică de principiu a unei centrale 
geotermale:

1–instalațiedecaptareavaporilorsubterani;
2–reductordepresiune;3–turbină;
4 – generator electric.

Centrala solară

Centrala geotermală
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Centrală mareomotrică

•  România are cel mai mare parc eolian din 
Europa.Amplasat laFântânele, înDobrogea,
parcul se întinde pe o suprafață de 600 de
hectareșiproduceenergiecâtunreactornu
cleardelaCernavodă.

•  Centrala solară termică Gemasolar din
apropierea orașului Sevilla, sudul Spani
ei,esteprimainstalațiesolarădinlumecare
arecapacitateadeageneraenergieelectrică
chiarșipetimpdenoapte,cuajutorulapeste
2600deoglinzidispuseconcentricpeosu
prafațăde185hectaredeteren.

•  Islandaproduceaproximativjumătatedin
necesaruldeenergieelectrică,exploatândiz
voarele geo termale.

•  Primacentralămareomotricăfuncționează
încădin1966,laRance,înFranța,șifolosește
energia mareelor. 

•  Biomasa asigură 18% din consumul de
energieregenerabilădinEuropa,iarînRomâ
nia0,62%.

Instalație pentru biogaz în Republica Cehă

Centralele mareomotrice produc energie electrică cu ajutorul mareei, 
al va lurilor și al curenților oceanici. În zonele cu maree, fluxul și refluxul 
produc creșterea, respectiv scăderea nivelului apei (amplitudine de cel 
puțin 5 m) și pun în funcțiune turbinele. 

Există două moduri de exploatare a energiei ma reelor: 
•  Centrale fără baraj, care utilizează numai energia cinetică a apei; 
•  Centrale cu baraj, care exploatează energia potențială a apei, 

obținută prin creșterea nivelului ca urmare a mareei.
Pentru valorificarea energiei valurilor se pot folosi scheme similare 

celor de la centralele mareomotrice cu baraj, însă, din cauza duratei 
scurte a valurilor, aceste scheme sunt puțin eficiente. 

Deoarece mareea în Marea Neagră este doar de câțiva centimetri, 
România nu are potențial pentru astfel de centrale.

Biomasa, utilizabilă în scopuri energetice, cuprinde toate acele mate-
ri a le organice care pot fi folosite în mod direct drept combustibil: partea 
bio degradabilă a produselor, a deșeurilor și reziduurilor din agricultură, 
sil vi cultură și industriile conexe, resturi vegetale și animale, precum și 
partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane.

Tehnologiile principale de transformare a biomasei în biocombusti-
bili pot conduce la obținerea unor produse energetice, cum ar fi: gaz, ulei 
bio, metanol etc. 

Deșeurile de origine animală provenind din crescătoriile zootehni-
ce generează prin fer men tare biogaz (un amestec de metan și dioxid de 
carbon).

Extragerea energiei din biomase permite eliminarea deșeurilor pro-
duse în urma activităților omenești, producerea energiei electrice și re-
ducerea de pen denței față de sursele de combustibili fosili.

Creșterea continuă a numărului de locuitori de pe planetă conduce, 
fără în doială, și la o creștere a consumului de energie. Acoperirea acestui 
necesar de energie este posibilă atât prin mul tiplicarea actualelor teh-
nologii energetice, cât și prin dezvoltarea altora noi.

Avantaje Dezavantaje

•  Sursă de energie rege ne-
ra bilă și inepuizabilă;
•  Mișcarea mareică este 
pre vi zibilă, spre deosebire 
de vânt sau radiația solară;
•  Nu generează emisii în at-
mos  feră, nu contribuie la 
încăl zirea globală.

•  Nu există foarte multe zone cu potențial 
ridicat; 
•  Costurile de construcție sunt relativ 
ridicate;
•  Componentele metalice ale echipa men-
tului sunt expuse coroziunii, din cauza 
apei sărate; 
•  Întreținerea este dificilă, din cauza di-
men siu ni lor mari și a adâncimilor la care 
se află;
•  Impact asupra vieții subacvatice.

Știați că?

Centrala mareomotrică
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Izotopatomcareareacelașinumăratomic
Zcașialtatom,darcumasaatomicăAdi
ferită (aceleașiproprietățichimice,darpro
prietățifizicediferite).Toțiizotopiiunuiele
mentchimicauînînvelișulelectronicacelași
numărdeelectroni,iarnucleelelorauacelași
numărdeprotoni;ceeaceestediferitrepre
zintănumăruldeneutroni.
Fisionabilalcăruinucleupoatefifisionat.
Material fertilmaterieprimăfolosităpentru
obținereaizotopilorfisionabili.

Dicționar

•  Energia electrică este folosită în cele mai diverse sectoare ale activității 
uma ne. Traseul acesteia include trei procese de bază: pro  ducerea, uti li-
za rea/consumul şi tran sferul de la locul de producere la locul de consum.

•  Producerea energiei electrice se rea li zează în centrale electrice. O cen-
tra lă electrică este un ansamblu de in stalații care transformă energia 
pri mară în energie electrică, prin in ter mediul energiei mecanice. În 
con struc ția unei centrale electrice este esențial ansamblul constructiv 
turbină – generator. Turbina este pusă în mișcare de rotație cu ajutorul 
unei energii pri mare și transmite energia mecanică ge ne ratorului, care 
transformă energia me canică în energie electrică.

•  După felul energiei primare care este con vertită în energie electrică, 
cen  tra lele se împart în: centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, 
cen trale nuclearoelectrice, centrale eoliene, centrale solare, centrale geo ter-
male, cen trale mareomotrice.

De reținut!

1. Viața modernă nu ar putea fi  concepută fără existența energiei electrice. 
Realizați un eseu cu tema „O zi fără energie electrică”.

2. Conform măsurătorilor în timp real din Sistemul Energetic Național al 
României, producția de energie electrică din 06.01.2020, ora 14:30, era asi gu-
rată de centralele electrice de pe teritoriul țării astfel: hidrocentrale - 20 %; 
termocentrale - 34 %; centrala   nuclearoelectrică - 15 %, centrale   eoliene - 27 %, 
cen  trale fotovoltaice - 3 %; biomasa - 1 %.

Reprezentați producția energetică a României printr-o diagramă cir cu lară/
histogramă, folosind aplicația de calcul tabelar Microsoft Excel.

3. Metoda 6/3/5 
Etapele metodei:
a. Se împarte clasa în grupe de câte șase elevi.
b. Fiecare elev va avea câte o foaie de hârtie împărțită în trei coloane.
Profesorul enunță problema: „Propuneți cât mai multe utilizări pentru o 

elice ca aceea din imagine” (Exemplu: suport pentru bijuterii).
c. Desfășurarea activității în grup: fi ecare elev notează trei propuneri de uti-

lizare a obiectului din imagine, câte una în fi ecare coloană, apoi transmite foaia 
sa colegului din dreapta și o primește pe cea a colegului din stânga. Citește ideile 
de pe foaia primită, completează, îmbunătățește, modifi că sau își scrie părerea.

Foile circulă din nou, până au trecut pe la ceilalți cinci membri ai grupului.
Profesorul strânge foile și face o sinteză a ideilor.

Aplicații

Izotop fisionabil

Diagramă circulară

Elice

Realizați un portofoliu cu tema „Centrale electrice din România”. Acesta 
va conține fi șe, referate, eseuri, imagini, colaje, alte materiale necesare pre-
zentării principalelor centrale electrice din țara noastră (Hidrocentrala Porțile 
de Fier I și II, Termocentralele Turceni, Rogojelu, Craiova, Centrala nucleară 
Cernavodă, Parcul Eolian Fântânele etc.). Timp de lucru: 4 săptămâni.

Portofoliu
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Urmând etapele de lucru, reali-
zați un dispozitiv, utilizând materi-
ale refolosibile.

Resurse materiale:
• opt lingurițe din plastic; 
• un PET de 0,5 l; 
• 500 ml apă; 
• două paie de băut; 
• un capac din plastic; 
•  18 bețișoare din lemn 

(de la înghețata pe băț); 
•  30 cm sârmă cu grosimea 2 mm;
•  pistol de lipit cu silicon, cuțit.

Și tu poți!

2. Executarea măsuței-suport: se lipesc între ele 
bețișoarele de la înghețată.

4. Executarea rezervorului de apă: se fac două orificii în 
PET, sus și jos, se introduc paiele și se etanșeizează.

Priviți cu atenție! Cu ce puteți asemăna mecanismul obținut?

3. Fixarea elicei: un capăt al sârmei va fi fixat de 
măsuța-suport, iar celălalt, în axul elicei.

5. Asamblarea elementelor com po nen te. Se așază 
elementele într-o tavă și se umple reci pi en tul cu apă.

ETAPA DE PROIECT NR. 3 

Grupa 1 decide tipul de centrală electrică pe care o va reprezenta în machetă și întocmește o fi șă de documentare. 
Stabilește resursele materiale și fi nanciare și completează coloanele corespunzătoare din grafi cul de lucru. Atașează 
apoi cele două documente la dosarul proiectului. Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților 
și propune măsuri de îmbunătățire.

1. Executarea 
elicei: se scurtează 
coada lingurițelor, 
apoi se fixează 
cu silicon în 
crestăturile 
capacului din 
plastic. În mijlocul 
capacului se 
lipește o bucată de 
1 cm dintr-un pai 
de băut.

Etape de lucru:
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Energia electrică produsă în centralele electrice nu poate fi stocată, astfel 
că ea trebuie utilizată chiar din momentul producerii. Acest lucru se poate 
rea liza întrucât producerea, transferul și utilizarea energiei electrice sunt in-
ter conectate în cadrul sistemului energetic.

Totalitatea instalațiilor pentru producerea, transportul, distribuția și uti-
lizarea curentului electric de pe teritoriul unei țări sunt interconectate și au 
un regim comun și continuu de producere și consum a energiei electrice. Ele 
alcătuiesc Sistemul Energetic Național (SEN).

Transferul energiei de la centralele electrice la consumatori este asigu-
rat de instalațiile electrice de transport și distribuție, prin rețele electrice de 
transport și distribuție. 

Rețelele de transport și distribuție asigură continuitatea în alimentarea 
cu energie a consumatorilor, parametrii calitativi ai energiei electrice fur-
ni zate, siguranța în funcționare, eficiența economică și protecția mediului 
în con jurător.

Se referă la rețelele electrice care se întind de la centrala elec trică și 
până la intrarea într-o localitate. 

Energia electrică este produsă de generatoarele de curent alternativ ale 
centralelor electrice la nivel de medie tensiune (6-24 KV). Pentru a fi cât 
mai economic, transportul pe distanțe mari se face la tensiuni înalte, la 
diferite niveluri (trepte) de tensiune stabilite pe baza unor criterii tehni-
co-economice, ținând seama de pierderile de energie.

Rețeaua de transport a energiei electrice este alcătuită din linii electrice 
legate între ele prin transformatoare dispuse în stații de transformare: 

• stație ridicătoare de tensiune (SR1) - ridică tensiunea produsă de ge-
nerator, prin intermediul unui transformator, de la 6-24 KV la 110-220 KV 
(chiar 400KV, pentru transportul pe distanțe foarte mari);

• linii electrice de înaltă și foarte înaltă tensiune (L1), formate din patru 
conductori din oțel-aluminiu; 

• stație coborâtoare de tensiune (SC1) - transformator care coboară 
tensiunea de la valori de 110-220 KV la 6-35 KV.

Rețea de transport a energiei electrice

Stație de transformare

Transformator  dispozitiv electric care tran s 
formă tensiunea unui curent alternativ din
înaltăînjoasășiinvers.

Dicționar

•  Tensiuneanominalăaliniilorelectriceare
una din valorile standardizate: 400V, 6KV,
10KV,20KV,35KV,110KV,220KV,400KV.

Transportul și distribuția energiei electrice

Știați că?

Transportul energiei electrice
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LINII 
ELECTRICE

G1, G2 – generatoare de curent alternativ; SR1 - stație ridicătoare de ten-
siune; L1 - linii electrice de transport de înaltă și foarte înaltă tensiune; SC1, 
SC2 - stații coborâtoare de tensiune; L2 - linii electrice de distribuție de medie 
și joasă tensiune; PT- post de transformare; C1, C2 - consumatori 

Se realizează prin rețelele de distribuție aflate în prelungirea celor de 
trans port, și asigură alimentarea cu energie electrică a fiecărui consumator. 

Din punct de vedere constructiv, rețelele de distribuție au în componență:
• linii electrice de medie tensiune (L2) – către marii consumatori și 

către pos turile de transformare (6KV); 
• posturi de transformare (PT) – transformatoare care coboară ten si u-

nea la valoarea de utilizare de 400/230 V;
• linii electrice de joasă tensiune (L2) - către consumatorii de joasă ten-

si une (400/230V);
• puncte de distribuție – stații electrice de conexiuni care realizează re-

par tiția energiei de o anumită tensiune către consumatori; dacă formează 
îm preună cu transformatorul o singură instalație, se numește instalație 
de distribuție.

Linii electrice de distribuție

Post de transformare

Schema unei rețele de transport și distribuție a energiei electrice

Legătura dintre linia de distribuție și consumator se numește branșament 
electric. De aici, energia electrică intră în instalația electrică interioară.

Branșament electric

Linii electrice subterane

Distribuția energiei electrice

Linii electrice aeriene (LEA) 
• Sunt ușor accesibile, dar ocupă spații mari și sunt 
supuse permanent acțiunii distrugătoare a fac to ri lor 
atmosferici și poluanți. Firele conductoare sunt susținute 
de stâlpi, cu ajutorul unor elemente izolatoare. 

Linii electrice subterane (LES) 
• Nu aglomerează spațiile aeriene, evită pericolul de 
elec trocutare directă, au siguranță mare în exploatare, 
dar sunt scumpe și greu accesibile, detectarea defec-
te lor și repararea punctelor de avarie este dificilă. Se 
fo losesc în cazul legăturilor submarine, în apropierea 
aero porturilor, pe sub căile ferate.
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În imagine se află un sistem energetic cu fluxul complet al energiei elec-
trice. Reprezentați schematic rețeaua electrică de transport și distribuție.

Aplicație

•  Energia electrică produsă în centralele elec trice este transferată la con-
su ma tori prin rețele electrice de transport și distribuție.

•  Rețeaua de transport cuprinde: stație ri dicătoare de tensiune, linii elec-
trice de înaltă și foarte înaltă tensiune, stație co borâtoare de tensiune.

•  Rețeaua de distribuție are în com po nen ță: linii electrice de medie și joasă 
ten si une, posturi de transformare, puncte de distribuție.

•   Liniile electrice pot fi aeriene sau sub te rane, iar tensiunea lor nominală 
este stan dardizată.

De reținut!

Instalațiile de transport și distribuție a energiei electrice aparțin fur ni zo-
rului de energie electrică.

Transportul de energie electrică de la o sursă de energie la consumatori se 
poate face și fără fir — transport wireless. Acest mod de transport al energiei 
este foarte util, deoarece firele interconectate sunt scumpe, periculoase sau 
imposibil de instalat în anumite locuri. 

Problema transportului fără fir al energiei este diferită de cea a tele co mu-
ni cațiilor fără fir, cum ar fi cele radio sau de televiziune. Transferul wireless 
de energie (Wireless Power Transfer-WPT) este intens cercetat și dezvoltat 
în domeniul IT, al vehiculelor electrice și al dispozitivelor electronice mobile.

Transfer wireless de energie

Modele de stâlpi electrici

ETAPA DE PROIECT NR. 4 

Grupa 2 decide ce elemente va cuprinde segmentul de machetă care va 
reprezenta rețeaua de transport (numărul de stâlpi, stații de transformare, 
dimensiunile liniilor electrice etc.) și întocmește o fi șă de documentare. 
Grupa 3 decide ce elemente va cuprinde segmentul de machetă care va 
reprezenta rețeaua de distribuție (numărul de stâlpi, post de transformare, 
punct de distribuție, dimensiunile liniilor electrice etc.) și întocmește o fi șă 
de documentare. 
Cele două grupe stabilesc resursele materiale și fi nanciare și completează 
coloanele corespunzătoare din grafi cul de lucru al grupei. Atașează apoi 
documentele la dosarul proiectului.

Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și pro-
pune măsuri de îmbunătățire.

Stâlp de înaltă tensiune cu izolator electric

• Primele experimente legate de transpor
tulenergieielectriceprinwirelessîiaparțin
luiNikolaTesla.Celmaiambițiosproiectal
săuafostaceladeaelectrificagratisîntrea
ga lume, transmițând energia electrică fără
fire,pedistanțelungi.

• Există periuțe de dinți electrice și tele
foanemobilecareîșireîncarcăbateriileprin
wireless.

Știați că?
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Planeta Pământ, dependentă de energie 
electrică

Tren electric

Echipamente și dispozitive medicale

Sudarea metalelor

Energia electrică este elementul de bază în dezvoltarea umanității în seco-
lul XXI, impunându-se în majoritatea domeniilor de activitate datorită avan-
tajelor pe care le prezintă în transport și utilizare. În funcție de domeniile de 
utilizare, energia electrică este transformată în lumină, căldură, sunet sau 
mișcare.

Pe baza efectelor curentului electric (magnetic, chimic, termic), domeniile de 
utilizare a energiei electrice sunt diverse, de la uz casnic până la domeniul tehnic.

Domenii de utilizare a energiei electrice

Mecanica și tehnologia 
materialelor

asigurareafuncționării
mașinilordeprelucrare
ametalelor,instalații
deridicat,sudareași

tăiereametalelor,topirea
metalelor

Industrie ușoară
mașinipentrufilaturi,pie

lărie,încălțăminte

Electronică, automatică, 
informatică tehnologică, 

industrială
laroboți,comenzila
distanță,calculatoare,
instalațiiradaretc.

MEDICINĂ
pentrufuncțio
narea aparaturii 

medicale

Extracția și prelucrarea 
metalelor

benzirulante,cuptoare

Transporturi
trenurielectrice,metrou,

trolee,semnalizări

Agricultură
sistemedeirigații,în

zootehnie(pentrucreșterea
păsărilorșiaanimalelor,
pentruproducțiadeouă, 
lamulsulbovinelor)

Chimie industrială
larealizareareacțiilor

chimice,laproducereași
pre lu crarea materialelor 

plastice

UZ CASNIC
lainstalațiideridicat(lifturi),îninstalații
declimatizare,lamașinișiaparateelec

trocasnice

Industrie alimentară
uscarea,preparareași
sterilizareaproduselor,
prelucrareacărnii,a
laptelui,alegumelor 

șifructelor

Construcții și lucrări  
publice

lasudare,acționarea
instalațiilorderidicat

Tehnici audiovizuale și  
de comunicații

laechipamenteșiaparatură
pentruemisierecepție,
telecomunicațiietc.

COMERŢ
lafrigidere,combinefri
gorifice,casedemarcat,

stivuitoare etc.

DOMENIUL 
TEHNIC
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Iluminat exterior
• străzi, alei, parcuri, patinoare, te-
renuri sportive, piste de ciclism etc.
• zone de circulație a mărfurilor din 
porturile navale și fluviale
• căi de circulație rutieră
• șantiere de construcții

Iluminat decorativ
• monumente de artă sau arhitectură, 
construcții de valoare istorică sau mo-
derne importante 
• pentru obținerea de efecte plastice la 
unele spații verzi sau jocuri de apă

Iluminat interior
• pentru a asigura desfășurarea 
normală a activității în incinte

Iluminat de siguranță 
pentru interior și exterior

• pentru iluminarea căilor de evacua-
re, a hidranților, a echipamentelor de 
stingere a incendiilor etc.

Machete de consumatori casnici (locuințe)

Iluminat stradal

Iluminat decorativ

Realizați un colaj cu imagini care să ilustreze utilizările energiei electrice 
în diferite domenii de activitate. 

Și tu poți!

1. Analizați traseul pe care îl parcurgeți de acasă la școală și retur și 
identificați utilizările energiei electrice. Descrieți consecințele unei avarii la 
rețeaua de alimentare cu energie electrică. 

2. Studiu de caz. Utilizarea energiei electrice într-o unitate de învățământ
Învățământul modern, compatibilizat cu sistemele europene, presupune 

utilizarea tehnologiilor digitale în procesul instructiv-educativ. 
a. Identificați patru utilizări ale energiei electrice în școala voastră.
b. Enumerați mijloacele tehnice de instruire din școala/sala voastră de 

clasă. Descoperiți și alte suporturi tehnice de instruire care ar putea intra în 
dotarea școlii/clasei. (Exemplu de mijloc tehnic de instruire: videoproiector).

c. Cum contribuie aparatele electronice alimentate cu energie electrică 
la atractivitatea unei lecții? Descrieți o lecție în care beneficiați de energie 
electrică și aceeași lecție desfășurată în timpul unei întreruperi de curent 
electric, în intervalul orar 12:00 -12:50. 

Aplicații

ETAPA DE PROIECT NR. 5 

Grupa 4 decide ce elemente va cuprinde segmentul de machetă care va 
reprezenta consumatorii: tipul de consumatori (casnici și industriali), 
numărul acestora etc., și întocmește o fișă de documentare. 
Stabilește resursele materiale și financiare și completează coloanele cores-
pun zătoare din graficul de lucru al grupei.
Grupa 5 realizează schema traseului energiei electrice de la producere la 
consum care va fi reprezentat în machetă, pe baza fișelor de documentare 
a celorlalte grupe. 
Documentele vor fi atașate la dosarul proiectului. 
Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și propune 
măsuri de îmbunătățire.

Utilizarea energiei electrice în transporturi

ILUMINAT



27Unitatea 1 Energia electrică

Emisii de CO2 în atmosferă

Deșeuri radioactive

•  AccidentulnucleardelaCernobîlestecon
si derat cel mai grav accident din istoria ener
giei nucleare.

•  Sectorul energetic, pe întregul lanț produ
cere  transport  distribuție  consum, pro
duce aproximativ 90% din emisiile poluante
din România.

•  Lanivelmondial, energiaelectricăprovine
dincărbune,gazeșipetrol79%,13%energia
nucleară,8%dinsurseledeenergieregene
rabilă(înspecialenergiaeolianășiceasolară).

Modificarea peisajului

Fără energie electrică nu se poate concepe viața modernă pe Pământ. In-
stalațiile de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice 
au însă efecte negative asupra mediului înconjurător: poluare, modificări ale 
scoarței terestre și transformare a spațiilor în zone aride.

Emisiile de gaze cu efect de seră și poluanții atmosferici, ocuparea tere-
nurilor, producerea deșeurilor, deversările - toate contribuie la schimbările 
climatice, produc daune asupra ecosistemelor naturale și a mediului artifici-
al, și au efecte negative asupra sănătății omului.

Termocentralele reprezintă sursa cea mai importantă de poluare prin ga-
zele de ardere pe care le degajă, contribuind astfel la apariția ploilor acide 
care distrug vegetația, la accentuarea efectului de seră și la încălzirea globală. 
Emisiile de gaze nocive în atmosferă reprezintă o amenințare la adresa sănă-
tății publice, producând boli respiratorii (bronșite cronice) în rândul locuito-
rilor din regiunea în care este amplasată termocentrala.

Extragerea și prelucrarea cărbunelui produc pulberi poluante, iar arderea 
sa este considerată cea mai mare amenințare la adresa echilibrului climatic.

Centrala termoelectrică

Hidrocentralele afectează și ele factorii de mediu: modifică peisajul, eco-
sistemele, varietatea și numărul de specii, calitatea apei. Prin construcția 
unei hidrocentrale se eliberează suprafețe mari de teren, se fac defrișări ma-
sive, se deplasează populația spre alte zone. Excesul de umiditate atmosferi-
că în zonă poate produce modificări ale climei.

Centrala hidroelectrică

Accidentele în exploatare sunt foarte periculoase prin contaminarea ra-
dioactivă a zonei înconjurătoare, având efecte asupra tuturor viețuitoarelor. 
Deșeurile generate sunt extrem de periculoase și dăunătoare pentru mediu. 
Acestea își păstrează proprietățile radioactive mii de ani, iar depozitarea lor 
necesită măsuri de maximă siguranță: containere speciale din inox, stocate 
în depozite săpate în straturi de rocă la adâncimi foarte mari sau în adâncul 
mărilor și oceanelor.

Centrala nuclearoelectrică

Impactul tehnologiilor de producere și 
utilizare a energiei asupra individului, a 
societății și a mediului

Știați că?
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Teren agricol ocupat cu panouri solare

Turbinele eoliene poluează vizual (modifică peisajul și au o apariție ne-
plăcută) și sonor. Ele afectează mediul, necesitând terenuri mari virane pen-
tru instalarea lor, și ecosistemele - prin efectele asupra păsărilor. Se produc 
coliziuni între păsări și palele turbinelor, iar zgomotul făcut la rotirea palelor 
turbinei determină mutarea habitatului păsărilor. Prezența mai multor par-
curi eoliene într-o singură regiune poate duce la perturbări în migrația păsă-
rilor, determinând fenomene precum schimbarea direcției stolurilor.

Bateriile solare ocupă suprafețe mari de teren, în special în zone de câm-
pie. Terenul din jurul panourilor solare nu va mai putea fi folosit în următorii 
40–50 de ani în agricultură sau pentru creșterea animalelor.

Forarea puțurilor duce la creșterea instabilității solului din zonă, putând 
cauza chiar și cutremure de intensitate redusă.

Parcurile de mari dimensiuni cu generatoare marine pot afecta negativ 
activitatea piscicolă în zonă, iar substanțele care se pot scurge au impact 
asupra vieții subacvatice.

Centrala eoliană

Centrala solară

Centrala geotermală

Centrala mareomotrică

Rețelele electrice produc deteriorarea peisajului, defrișarea pădurilor și 
ocuparea terenurilor, zgomote (funcționarea sau vibrațiile conductoarelor 
și a transformatoarelor), perturbații radio și ale emisiunilor de televiziune. 
Apropierea de rețelele electrice poate cauza accidente, unele chiar mortale 
(scurtcircuit, electrocutare). Liniile electrice de medie și joasă tensiune pot 
intersecta părți din construcții și instalații.

Pentru a-și satisface cererea de energie, majoritatea țărilor se bazează 
pe resurse convenționale, epuizabile, poluante în exploatare: combustibilii 
fosili (petrol, gaze și cărbune) și pe combustibilii nucleari. 

În contextul preocupărilor pentru dezvoltarea durabilă, specialiștii sem-
nalează: tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, consumarea 
resurselor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de regenerare, 
poluarea factorilor de mediu: apă, aer, sol.

Sursele de energie eoliană, solară, geotermică, mareomotrică sunt sur-
se de energie inepuizabilă și nepoluantă (energia verde). Centralele elec-
trice neconvenționale, bazate pe energia verde, au o pondere din ce în ce 
mai mare în cadrul sistemelor energetice din întreaga lume și contribuie la 
reducerea impactului asupra mediului, asociat generării energiei din surse 
convenționale.

Energia este o problemă globală, organismele internaționale având pre-
ocupări în acest domeniu. În 2016, Comisia Europeană a propus pachetul 

Rețelele electrice

Efectele turbinelor eoliene asupra păsărilor

Defrișarea pădurii pentru construcția unei 
turbine eoliene

Măsurarea zgomotului produs de 
transformator
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„Energie curată pentru toți europenii” și a stabilit o viziune politică privind 
clima și energia până în anul 2050. Statele membre au elaborat strategii 
naționale pe termen lung, care prevăd trei direcții principale de acțiune: în-
locuirea energiilor poluante cu altele mai puțin poluante, introducerea teh-
nologiilor de reducere a emisiilor de gaze și creșterea eficienței energetice.

1. Scrieți un referat cu tema „Energia verde”, analizând impactul asupra mediului și asupra consumatorilor.
2. Realizați un poster în care să evidențiați efectele arderii combustibilior fosili asupra aerului.
3. România s-a alăturat celor 193 de state membre ale ONU la summitul privind dezvoltarea, din septembrie 2015, 

adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Documentați-vă pe internet despre prevederile acestui program, legate 
de producerea energiei electrice. Prezentați în clasă trei din cele mai importante prevederi.

4. Starbursting (Explozia stelară)
Etape de lucru
a . Se va propune problema: Efectele producerii energiei electrice asupra mediului încon-

jurător.
b. Organizarea clasei: colectivul clasei se va împărți în cinci grupe, corespunzător celor 

cinci vârfuri ale stelei din imaginea alăturată și celor cinci întrebări de bază.
c. Pornind de la întrebarea de bază care îi corespunde, fiecare grupă formulează cât mai 

multe întrebări, legate de problema propusă. 
d. Evaluarea rezultatelor activității de grup se va face prin numărul de întrebări scrise 

de fiecare grupă și corectitudinea lor.
e. Profesorul va evidenția cele mai interesante întrebări și va aprecia munca în echipă.

Aplicații

Eficiența energetică  raportul dintre rezultat 
(performanță,servicii,bunurisauenergie)și
energia folosită înacestscop;seurmărește
obținereaaceluiașirezultatutilizândocanti
tatemaimicădeenergie.

Dicționar

•  Instalațiile de producere, transport, dis tribuție și utilizare a energiei electrice au și efecte negative asupra me-
diului. Emisiile de gaze cu efect de seră și poluanții atmosferici, ocuparea terenurilor, producerea deșeurilor, 
deversările - toate contribuie la schimbările climatice, produc daune asupra ecosistemelor naturale și a mediului 
artificial și au efecte negative asupra sănătății umane.

•  Termocentralele reprezintă sursa cea mai importantă de poluare prin gazele de ardere pe care le degajă și asigură 
86% din producția mondială de energie electrică.

•  Pentru a-și satisface cererea de energie, ma joritatea țărilor se bazează pe resurse convenționale, epuizabile, po-
luante în exploatare: combustibilii fosili (petrol, gaze și cărbune) și combustibilii nucleari. 

•  Sursele de energie eoliană, solară, geo ter mică, mareomotrică sunt surse de energie inepuizabilă și nepoluantă 
(energia verde).

De reținut!

Efectele producerii 
energiei electrice 
asupra mediului

cine?

ce? unde?

când? de ce?

ETAPA DE PROIECT NR. 6 

Se organizează spațiul de lucru pe criterii ergonomice: poziționarea echipelor astfel încât să permită, pentru fiecare 
elev, executarea activității manuale cu ambele mâini și vizualizarea ansamblului, zona să fie bine iluminată, se 
grupează materialele și ustensilele ordonat, la distanță mică etc.
Fiecare grupă realizează practic segmentul corespunzător de machetă. 
Grupa 5 coordonează asamblarea segmentelor de machetă.
Se completează o fișă de lucru comună cu NSSM.
Se completează o fișă comună despre impactul tehnologiei de producere, 
a transportului și distribuției energiei electrice asupra individului, 
societății și mediului.
Se atașează documentele la dosarul proiectului.



PLAN DE RECAPITULARE:
1. Producerea energiei electrice
2. Transportul și distribuția energiei electrice
3. Domenii de utilizare a energiei electrice
4. Impactul tehnologiilor de producere și utilizare a energiei asupra individului, a societății și a mediului

Studiați cu atenție schema de mai jos. Pornind de la conceptul-cheie ENERGIE ELECTRICĂ, identificați, 
dezvoltați și explicați principalele noțiuni învățate și legăturile dintre ele.

RECAPITULARE
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Exemplu:  Traseul energiei electrice cuprinde producerea, transportul, distribuția şi consumul. 
Prezentați centralele electrice din țara noastră, folosind materialele din portofoliul realizat.
Completați ideile cu aspecte legate de impactul tehnologiilor de producere și utilizare a energiei asupra 
individului, a societății și a mediului.

centrala 
termoelectrică 

centrala 
nuclearoelectrică

centrala 
mareomotrică

centrala 
geotermală 

centrala 
solară 

centrala 
eoliană 

iluminat

domeniul tehnic

comerț medicină uz casnic

centrala 
hidroelectrică 

Centrale 
convenționale 

Centrale 
neconvenționale

PRODUCERE

CONSUM DISTRIBUȚIE

TRANSPORT

ENERGIA  
ELECTRICĂ

stații ridicătoare 
de tensiune 

linii electrice de 
înaltă și foarte 
înaltă tensiune 

stații coborâtoare 
de tensiune 

puncte de 
distribuție

linii electrice de 
medie și joasă 

tensiune 

post de 
transformare 



Proiectul vostru

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE

Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

EVALUAREA DOSARULUI PROIECTULUI

1. Existența paginii de deschidere cu denumirea proiectului 
și com po nența grupei 

5

2. Completarea grafi cului de lucru și a fi șei de lucru 10

3. Executarea corectă a schemei traseului energiei electrice 
de la pro du cere la consum 

10

4. Completarea corectă a fi șei cu NSSM res pec tate în timpul 
lucrului

5

5. Completarea corectă a fi șei despre impactul teh no logiilor 
de producere - transport - distribuție - consum a energiei 
electrice

5

 Total evaluare dosarul proiectului 35

EVALUAREA PRACTICĂ A PROIECTULUI

6. Alegerea materialelor adecvate executării machetei 10

7. Existența tuturor elementelor componente și res  pectarea 
poziției co recte a acestora în cadrul segmentului de rețea

10

8. Organizarea locului de muncă pe criterii ergo nomice 5

9. Realizarea practică a segmentului de machetă 15

10. Respectarea termenelor calendaristice conform grafi cului 
de lucru

5

11. Lucrul în echipă 5

12. Folosirea materialelor reciclabile/refolosibile 5

13. Estetica machetei 5

14. Originalitate 5

Total evaluare practică a proiectului 65

TOTAL EVALUARE Activitate de tip proiect 100

Notă: Se convertesc cele 100 puncte în notă (100 p = nota 10).

EVALUARE
TEMA PROIECTULUI: 

MACHETA TRASEULUI ENERGIEI ELECTRICE: 
PRODUCERE  TRANSPORT  DISTRIBUȚIE  CONSUM
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ETAPA DE PROIECT NR. 7 

Prezentarea proiectului: dosarul proiectului și produsul realizat.
Autoevaluarea și evaluarea proiectelor conform grilei de notare și evaluare.
Comunicarea concluziilor fi nale privind realizarea proiectului.



Timp de lucru: 50 de minute
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se cal cu lea ză prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

Evaluare sumativă

SUBIECTUL I (20 de puncte)

A. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect 
la enunțurile de mai jos.  (5 x 2 puncte = 10 puncte)
1. Deșeurile de origine animală generează prin 
fermen tare: 

a. biogaz; 
b. reziduuri; 
c. biomasă; 
d. gaze naturale.

2. Energia electrică poate fi transformată în:
a. energie solară; 
b. combustibili; 
c. energie eoliană; 
d. lumină, căldură, sunet sau mișcare.

3. Uraniul este combustibil:
a. fosil; 
b. lichid; 
c. nuclear; 
d. lichefiat.

4. Bateriile solare ocupă:
a. spații reduse; 
b. spații mari de teren; 
c. dealuri; 
d. albiile râurilor. 

5. Branșamentul electric este legătura dintre:
a. linia de distribuție și consumator; 
b. liniile de dis tri buție; 
c. rețele; 
d. consumatori.

B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos și notați în 
dreptul fiecăreia litera A dacă afirmația este consi-
derată adevărată și litera F dacă afirmația este con-
siderată falsă. (5 x 2 puncte = 10 puncte)
1. Fisiunea nucleară este reacția de unire a nucleelor 
atomilor elementelor radioactive.
2. Energia verde include energia soarelui, a vântului, 
a izvoarelor geotermale și a apelor curgătoare. 
3. Ansamblul de instalații în care se produce trans-
for marea energiei primare în energie electrică, prin 

in ter mediul energiei mecanice, se numește centrală 
electrică.
4. Termocentralele reprezintă sursa cea mai impor-
tantă de îmbunătățire a calității aerului prin gazele 
de ardere pe care le degajă.
5. Sistemul Energetic Național reprezintă totalitatea 
instalațiilor pentru producerea, transportul, distri-
buția și utilizarea curentului electric de pe teritoriul 
unei țări. 

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)

Completați spațiile libere astfel încât enunțurile de 
mai jos să aibă sens și să fie corecte din punct de ve-
dere științific. (10 x 2 puncte = 20 de puncte) 
1. Rețeaua de transport cuprinde: stații .............. de 
tensiune, linii electrice de înaltă și .............. tensiune, 
stații .............. de tensiune.
2. Sursele de energie eoliană, .............., .............., 
mare o mo trică sunt surse de energie .............. și nepo-
luantă.
3. Energia electrică se folosește în iluminatul exteri-
or, .............., .............. și de siguranță. 
4. Celulele .............. transformă energia .............. în 
energie electrică. 

SUBIECTUL al III-lea (50 de puncte)

Energia electrică este esențială pentru viața moder-
nă.
1. Precizați două avantaje datorită cărora energia 
electrică este cea mai utilizată formă de energie. 
  (2 x 5 puncte = 10 puncte)
2. Clasificați centralele electrice. (10 puncte)
3. Explicați funcționarea ansamblului turbină – 
gene ra tor. (10 puncte)
4. Exemplificați două domenii de utilizare a energiei 
electrice. (2 x 5 puncte = 10 puncte)
5. Descrieți două efecte negative ale tehnologiilor de 
producere, transport și distribuție a energiei electri-
ce asupra mediului. (2 x 5 puncte = 10 puncte)
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UNITATEA 2

Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 
 Realizarea de proiecte ca răspunsuri/soluții adecvate la o serie de 
probleme/provocări din familie/școală/comunitate;
 Evaluarea utilității și eficienței produselor realizate pe baza aplicațiilor 
din domeniul matematicii și științelor;
 Evaluarea proiectelor și a proceselor de realizare a acestora pornind de 
la criterii agreate;
 Evaluarea unui context de activitate în vederea selectării măsurilor 
specifice de securitate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor ce 
urmează a fi aplicate;
 Aplicarea în școală/comunitate a inițiativelor pentru susținerea unui 
mediu sănătos.

1.  Elemente de limbaj grafic, estetic și funcțional în 
domeniul electric

2. Proiectul vostru
3. Circuitele electrice dintr-o locuință/școală
4. Consumatori electrocasnici
5. Consumuri energetice și reflectarea lor în costuri
6.  Metode de economisire a energiei electrice în 

locuințe
7.  Securitatea și sănătatea în muncă specifice 

domeniului electric
8. Recapitulare. Evaluare

Consumatori de energie electrică

Proiectul 
vostru: 

Veioza/
Lampa de 
birou

33
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Pentru realizarea diferitelor circuite electrice se întocmesc scheme de in-
stalații electrice. 

Schema electrică este un desen care cuprinde elementele unei instalații 
elec trice și legăturile dintre aceste elemente, reprezentate prin semne con ven-
ționale și simboluri grafice. Schema electrică se utilizează în multiple situații:

• la studiul, proiectarea, executarea și repararea echipamentelor și a insta-
lațiilor electrice;

• în prospectele și cărțile tehnice ale produselor electrice;
• în documentația de fabricație și de utilizare a unui produs din domeniul 

electric. 
Principalele semne convenționale utilizate în instalațiile electrice sunt 

reprezentate în tabelul de mai jos. 

Elemente folosite în domeniul electric

Realizarea unei scheme electrice

Semn 
convențional

Element electric
Semn 

convențional
Element electric

Tablou de siguranțe Priză dublă

Contor energie electrică
Priză simplă cu 

contact de protecție

Siguranță fuzibilă Derivație

Siguranță automată Sonerie

Circuit cu mai multe 
conductoare (în acest caz 3)

Legare la pământ

Lampă electrică cu
incandescență și cu halogen

Bornă de legătură

Lampă electrică fl uorescentă
Contact normal 

deschis (ND)

Întrerupător simplu
(cu o singură clapetă)

Contact normal 
închis (NI)

Întrerupător tip sonerie
(cu revenire)

Defect

Comutator
Sursă de tensiune 

alternativă

Priză simplă
Sursă de tensiune 

continuă

Normă – regulă fixată prin lege sau prin uz 
şi obligatorie pentru efectuarea unui proces 
tehnologic.
Standard – normă sau ansamblul de norme 
care reglementează caracteristicile şi calitatea 
unui produs.
Bornă – piesă de contact la capătul unui con
ductor electric.

Dicționar

Elemente de limbaj grafic, estetic și 
funcțional în domeniul electric

sau
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Pictogramă de avertizare:  
Atenție! Pericol de electrocutare

Pictograme echipament electric

Etichetă pentru priză 

•  La ora actuală, sunt disponibile nu me
roase pachete soft care realizează automat 
desene schematice şi care permit simularea 
funcţionării acestora.

•  Cuvântul ,,semn” provine din limba latină: 
signum  ,,marcă, indiciu”.

•  Cuvântul ,,simbol” provine din limba lati
nă: symbolein ,,a pune la un loc, a uni”.

•  Pentru transmiterea unor informaţii prin
trun limbaj vizual comun (anunţuri, averti
zare privind existenţa unor riscuri electrice 
sau pericole specifice etc.), se folosesc pic-
tograme. Acestea furnizează indicaţii speci
fice şi au rolul de a atrage atenţia, prin com
binarea unei forme geometrice, a unor culori 
şi a unui simbol sau a unei imagini.

Fiecare instalație electrică este realizată de un număr mare de 
producători și este necesar să se utilizeze desene clare, ușor de citit. Din 
această cauză, semnele convenționale și regulile de efectuare a schemelor 
electrice sunt standardizate. Normele, convențiile și standardele referitoare 
la proiectarea și executarea în condiții tehnice a unor elemente de utilizare 
generală, cu valabilitate pe întreg cuprinsul țării, se numesc standarde 
de stat SR-ISO (identice cu cele internaționale) și SR-EN (identice cu cele 
europene).

Pentru întocmirea unei scheme electrice, se parcurg următoarele 
etape: 

• elaborarea listei de aparate necesare;
• cunoașterea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească schema;
•  cunoașterea traseelor circuitelor și a posibilităților de amplasare a 

aparatelor;
• alegerea aparatelor;
• întocmirea schiței de legare a aparatelor la circuitul de alimentare.

•  În domeniul electric, pentru marcarea elementelor unui circuit se 
folosesc semne și simboluri grafice.

•  Toate semnele convenționale se supun unor norme, convenții și stan-
darde. 

•  Cunoașterea semnelor convenționale și a simbolurilor este importantă 
pentru întocmirea unei scheme electrice sau electronice, realizarea 
practică a unei instalații electrice sau a unui montaj electronic, dar și 
pentru iden ti fi carea produselor din domeniul electric.

De reținut!

Studiați cu atenție schemele circuitelor electrice de mai jos. Identificați 
elementele de circuit. Din cunoștințele dobândite la fizică amintiți-vă ce 
reprezintă cele două circuite. Com pletați schemele cu ele  mentul de circuit care 
lip sește, pentru a asigura uti li tatea și buna funcționare a circuitelor în locuință.

Aplicație

Știați că?
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O utilizare practică și populară a energiei electrice este iluminatul electric. 
Iluminatul local presupune suplimentarea iluminatului general acolo unde 
se vor desfășura anumite activități.

Mod de lucru: pe grupe cu sarcini identice      Timp de lucru: 7 săptămâni

ETAPE DE REALIZARE:

INFORMARE
Documentare despre cir
cuitele electrice simple 
pentru alimentarea unui 
bec, istoricul lămpilor de 
iluminat, tipuri de veioze

DECIZIE
• Elevii decid în grup asupra al
ternativelor sau a stra te giilor 
de rezolvare a pro blemelor
• Stabilirea resurselor materia
le şi financiare

CONTROL
• Evaluarea modului de derulare a activităţilor, pe parcursul 
întregii perioade de desfăşurare, conform planificării
• Aplicarea de măsuri de îmbunătăţire

PLANIFICARE
• Determinarea activităţilor de realizat
• Stabilirea componenţei echipelor de lucru
• Stabilirea sarcinilor între membrii echipei
• Realizarea unui grafic de lucru: activitate, 
perioadă de desfăşurare, responsabilităţi

IMPLEMENTARE 
Realizarea/exe
cutarea practică 
a unui consuma
tor electrocasnic 
 veioza

EVALUARE 
• Prezentarea proiectului: dosarul proiectului şi produsul realizat
• Autoevaluarea şi evaluarea proiectelor conform grilei de notare
• Comunicarea concluziilor finale privind realizarea proiectului

Veioza / Lampa de birou

TEMA PROIECTULUI:

•  Denumirea proiectului, grupa de lucru 
•  Fişa de documentare
•  Schema circuitului electric 
•  Resurse materiale şi financiare
•  Graficul de lucru
•  Calculul consumului şi al costului ener
giei electrice
•  Norme specifice de securitate şi sănătate 
în muncă respectate în timpul lucrului
•  Depistarea şi remedierea defectelor unor 
elemente de circuit 
•  Grila de notare şi evaluare

Dosarul proiectului ETAPA DE PROIECT NR. 1 

 Întocmiți o fișă de documentare cu informații referitoare la istoricul 
ilu minatului, de la lămpile cu gaz, la cele mai noi, eficiente și inovative soluții 
pentru iluminat local. 
 Folosind ca sursă de informare internetul, documentați-vă despre 

com ponența circuitului electric simplu care pune în funcțiune o veioză.
 Identificați elementele componente ale unei veioze.
 Alcătuiți un colaj cu diverse modele de veioze/lămpi de birou, clasice și 

moderne.
Profesorul observă și evaluează derularea activităților, îndrumă și 

sprijină grupele în îndeplinirea sarcinilor de lucru.

Circuitul electric de alimentare a unei veioze

Proiectul vostru
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Locuința este un consumator care utilizează energie electrică în ex-
clusivitate în scopuri casnice: pentru iluminat artificial în interiorul și ex te-
riorul casei și pentru funcționarea receptoarelor electrocasnice proprii.

Elementele necesare pentru racordarea locuinței la rețeaua de distribuție 
sunt:

•  branşamentul - este legătura dintre rețeaua de distribuție de joasă ten-
siune și consumator; 

•  cofretul - reprezintă locul în care se face legătura electrică dintre 
rețeaua de distribuție principală a furnizorului și consumator;

•  contorul electric - este un aparat care măsoară energia electrică con-
su mată, exprimată în KWh. El constituie punctul de separare între cele două 
rețele de distribuție (cea a furnizorului și cea a consumatorului). 

•  tabloul electric - reprezintă un ansamblu de aparate care asigură distri-
bu ția energiei electrice către receptoare.

TABLOUL ELECTRIC:

Alimentarea cu energie electrică a punctelor de consum casnic, atât pentru 
iluminat, cât și pentru acționarea aparatelor electrocasnice se realizează prin 
instalația electrică interioară.

INSTALAŢIA ELECTRICĂ INTERIOARĂ este un ansamblu alcătuit din:

Circuitele electrice dintr-o locuință/școală

- constituie locul 
de plecare pentru 

circuitele de iluminat 
şi de prize

- protejează receptoarele 
din locuinţă de efectele 
curenţilor care depăşesc 

limita admisă a 
intensităţii

- serveşte la scoaterea 
de sub tensiune a 
instalaţiei în cazul 

efectuării unor 
reparaţii

Circuite 
electrice de 

iluminat şi de 
prize

Aparate de 
protecție şi 
siguranță
• siguranțe

Accesorii de 
racord

• cleme, doze, 
dibluri, coturi, 

inele etc.

Aparate de 
conectare şi 

comutare
• prize și fișe

• întrerupătoare, 
comutatoare

Contor de energie electrică

Tablou electric

Circuitul de lumină

nul

bec

tablou 
electric

doză

întrerupător

conductori

fază
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Circuitele electrice sunt străbătute de curent alternativ cu tensiunea 
de aproximativ 230V și frecvența constantă de 50 Hz (își schimbă sensul 
periodic, de 50 de ori pe secundă). Un circuit este compus dintr-un conductor 
la un anumit potențial (FAZĂ) și un conductor la potențial zero (NUL). Pentru 
o siguranță sporită, în circuit poate exista și al treilea conductor - nulul de 
protecție (împământare).

Circuitele electrice de iluminat și de prize au trasee verticale și orizontale. 
Pe aceste trasee se găsesc doze de derivație sau de aparat.

Conductoarele sunt confecționate din cupru sau aluminiu. Izolația are 
diferite culori: verde, galben pentru protecție, alb sau albastru pentru nul, 
maro sau negru, roșu, violet, portocaliu pentru conductorul de fază. 

Siguranțele sunt dispozitive care protejează instalația împotriva supra-
cu  renților de scurtcircuit și de suprasarcină. Acestea pot fi:

• siguranțe fuzibile cu filet, alcătuite din: carcasa de protecție, soclu, capac fi-
letat, patron (care conține un fir fuzibil îngropat în nisip de cuarț). Când patronul 
este străbătut de un curent mare, firul fuzibil se topește și întrerupe circuitul; 

• siguranțe automate, care funcționează pe baza efectului magnetic al cu-
ren tului electric. Protecția circuitului se face prin deschiderea unui contact 
elec tric acționat de dispozitivul de protecție. Prin acționarea unui buton se 
rea lizează refacerea legăturilor electrice.

Siguranțe fuzibile

1. Circuite electrice de iluminat şi de prize

2. Aparate de protecție şi siguranță

3. Aparate de conectare şi comutare

Priza și fișa asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor mobili.
Priza este un aparat de conectare, montat aparent sau îngropat în 

tencuială, format din soclu izolant, teci de contact din alamă prevăzute cu 
arcuri, borne de racord, carcasă.

Fişa realizează legătura dintre prize și consumatori. Este alcătuită din 
două știfturi conductoare legate de firele conductorului, fixate pe suport 
izolator și acoperite cu capac.

Întrerupătoarele închid și deschid circuitul electric. Sunt compuse din 
borne de legătură cu șurub și piuliță, două contacte fixe și un contact mobil, Prize, întrerupătoare și un comutator

Siguranțe automate 

Legarea la pământ a instalației electrice 

tijă de împământare

fir de împământare

Traducem doar 2 elemente
grounding rod=
ground wire=

ground rod clamp - stergem

• Împământarea se referă la un sistem de 
protecţie electrică împotriva electrocutării 
pentru aparatele cu carcasă metalică sau cu 
elemente metalice care pot ajunge sub tensi
une. Ea se realizează prin legarea la pământ 
a unui element conductor. Astfel, se asigură 
protecţie la scurtcircuite, variaţii ale curen
tului electric sau trăsnete.

Circuitul de iluminat are ca scop
iluminatul artifi cial în interiorul 

și exteriorul locuinței.

Circuitul de priză asigură
funcționarea receptoarelor 

electrocasnice proprii.

lampă 
pentru iluminat

doze de 
ramificație

doze de 
derivație

prize

nul
nul

fază
fază

înt
re

ru
pă

to
r

1,5
0 

m 0,4
0 

m0,20 m

Priză de 
împământare

Știați că?
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4. Accesorii de racord

În circuitele de iluminat sunt montate corpuri de iluminat cu lămpi electrice. 
Lămpile electrice sunt dispozitive care transformă energia electrică în 

energie luminoasă.
Clasificarea lămpilor electrice după modul de funcționare:

Accesoriile sunt: tuburi de protecție, doze, elemente necesare legării con-
duc toarelor (cleme, papuci, conectori), dar și montării tuburilor pe pereți (scoa-
be, bră țări, manșoane, inele din porțelan, bride de prindere din plastic) etc.

Tuburile de protecție au rolul de a feri conductoarele de lovituri, ume zeală, 
praf. Se realizează din PVC. Se montează îngropat (sub tencuială) în pereți și 
planșee sau aparent (pe perete).

Dozele sunt locurile în care circuitele electrice au puncte de ramificație. 
Ele prezintă orificii pentru introducerea capetelor de tuburi protectoare. 

Într-o locuință, circuitele de iluminat sunt separate de circuitele de ali-
men tare ale receptoarelor.

protejate în carcase din material izolant. Se montează numai pe conductorul 
de fază (F), în serie cu elementele de protecție. 

Comutatoarele modifică succesiv conexiunile unuia sau ale mai multor 
circuite electrice.

Supracurentul de suprasarcină – apare la în
căr carea excesivă a unui consumator peste 
puterea sa nominală.
Supracurentul de scurtcircuit – apare la atin
ge rea directă a două puncte cu potenţiale di
ferite dintrun circuit electric (exemplu: faza 
cu nulul sau două faze între ele).
PVC – material plastic (policlorură de vinil).
Receptoare electrocasnice – to ta li tatea bu
nurilor de larg consum destinate uzului pro
priu şi care sunt alimentate cu energie elec
trică la tensiunea de 230/400 V.

Dicționar

Accesorii de racord

Schema instalaţiei electrice dintr-o încăpere

doze de 
derivație

fir de 
împământare

întrerupător

priză de 
curent

priză

Scurtcircuit

1. Lămpi cu incandescență;
2. Lămpi cu incandescență cu halogen;
3. Lămpi cu descărcări în gaze sau vapori metalici; 
4. Lămpi cu LED-uri.

Tipul lămpii Ore de funcționare

Bec cu incandescenţă 1 200

Bec cu halogen 2 000

Bec economic 8 000

Bec LED 50 000

Știați că?
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Elementele constructive ale becului 
cu incandescență:

1  balon de sticlă; 2  gaz inert sau vid; 
3  filament din wolfram; 4,5  fire de 
contact; 6  suport de sârmă; 7  montură 
de sticlă; 8  contact lateral; 9  soclu file
tat; 10  izolaţie; 11  contact electric. 

Bec cu halogen

Bec LED

Elementele constructive ale becului 
economic

soclul 
lămpii

balast 
electronic

tub spiralat

1. Lampa cu incandescență (becul cu incandescență)
Funcționează prin încălzirea unui filament metalic până când ajunge 

în punctul de incandescență și produce lumină. Filamentul este încapsulat 
într-un balon de sticlă, care are în interior un gaz inert sau vid. În timpul 
funcționării, din filament se evaporă vapori metalici care se depun pe pere-
ții globului de sticlă. În timp, sticla devine mai puțin transparentă, iar fila-
mentul se subțiază și se rupe.

2. Lampa cu incandescență cu halogen (becul cu halogen)
Are același principiu de funcționare ca becurile incandescente, dar ba-

lonul de cuarț conține halogen (iod, brom). Printr-un proces chimic, acesta 
redepune vaporii metalici pe filament și prelungește durata de funcționare.

3. Lampa cu descărcări în gaze sau vapori metalici (tub fluorescent)
Tubul fluorescent este alcătuit dintr-un tub de sticlă vidat care conți-

ne gaz (argon, neon) și vapori metalici (mercur). La capetele tubului se află 
doi electrozi care, la temperaturi mari, cedează ușor electroni. Pe pereții 
interiori ai tubului se depune pulbere fluorescentă. În timpul funcționării, 
argonul (neonul) generează radiație ultravioletă, iar pulberile fluorescente 
radiază lumină vizibilă. Tubul are nevoie de o tensiune inițială pentru a for-
ma un arc electric, iar filamentul trebuie preîncălzit. Aceasta se realizează 
cu dispozitivul de aprindere (starter) și o bobină cu miez (balast).

Lampa fluorescentă, sau CFL (Compact Fluorescent Light), numită și bec 
economic, are același principiu de funcționare cu al tuburilor fluorescen-
te clasice, starterul fiind înlocuit cu circuite electronice mici, determinând 
micșorarea dimensiunilor. Sunt construite sub forma unui tub curbat sau 
pliat, astfel încât să se poată folosi în locul becului cu incandescență.

4. Lampa cu LED-uri (becul LED)
LED (Light Emitting Diode) este o diodă semiconductoare care emite 

lumină când este străbătută de un anumit curent. Pentru construcția unei 
lămpi se utilizează mai multe LED-uri dispuse pe un singur suport.

Corpurile de iluminat sunt dispozitive care fixează, protejează lămpile 
electrice și permit alimentarea lor cu energie electrică: lustre, candelabre, 
lampadare, plafoniere, veioze, lămpi de birou, aplice, spoturi – pentru ilu-
minat general sau local.

Elementele constructive ale tubului fluorescent

LUMINOFOR
ELECTROZI

VAPORI DE
MERCUR ȘI ARGON

MERCUR LICHID

ELECTRONI
SOCLU ALUMINIU

FILAMENTRADIAȚII 
ULTRAVIOLETE



41Unitatea 2 Consumatori de energie electrică

De reținut!

•  Contorul electric este un aparat care măsoară energia electrică consuma-
tă, exprimată în KWh.

•  Tabloul electric reprezintă un ansamblu de aparate care asigură distribu-
ția energiei electrice către receptoare. 

•  Instalația electrică interioară este un ansamblu alcătuit din: circuite elec-
trice de iluminat și de prize, aparate de pro tecție și siguranță (siguranțe 
fuzibile sau automate), aparate de conectare și comutare (prize, fișe, în-
tre ru pă toare, comutatoare) și accesorii de racord.

•  Orice circuit electric este compus dintr-un conductor la un anumit potențial 
(FAZĂ) și un conductor la potențial zero (NUL).

•  Siguranțele sunt dispozitive care protejează instalația împotriva supracu-
renților de scurtcircuit și de supra sar cină.

•  Priza şi fişa asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 
mobili.

•  Întrerupătoarele închid și deschid circuitul electric.
•  Comutatoarele modifică succesiv conexiunile unuia sau ale mai multor 

circuite electrice.
•  Lămpile de iluminat transformă energia electrică în energie luminoasă.
•  Corpurile de iluminat sunt dispozitive care fixează, protejează lămpile 

electrice și permit alimentarea lor cu energie electrică.

Proiectarea, execuția, precum și întreținerea instalațiilor electrice se fac în 
conformitate cu standardele și normele în vigoare.

Pentru executarea unei instalații electrice este necesară întocmirea unui 
proiect de execuție.

Proiectul se realizează de specialiști, iar lucrarea trebuie să fie avizată de 
furnizorul de energie electrică. Proiectul este însoțit de scheme de dis tri buție 
principale și secundare, planuri (pe niveluri, cu traseele circuitelor, lo cu rile 
de montaj ale tablourilor electrice și ale receptoarelor) și detalii.

Într-o şcoală, proiectul instalației electrice interioare va conține, de ta liat, 
amplasarea tablourilor de distribuție, a cablurilor electrice și locul cor purilor 
de iluminat, al prizelor și al întrerupătoarelor. Pentru fiecare în că pere a con-
strucției, proiectul trebuie să prevadă:

•  destinația încăperii;
•  nivelul mediu al iluminării impuse;
•  tipul și numărul corpurilor de iluminat, înălțimea la care se montează, 

circuitul electric la care se racordează;
•  numărul de întrerupătoare și circuitele electrice care le sunt atașate, lo-

cul unde vor fi amplasate, înălțimea de la podea;
•  zonele în care vor fi amplasate prizele, circuitul electric și tipul prizelor: 

simple sau duble.
Calculul parametrilor instalației electrice este extrem de important pentru 

pro iectul acesteia, fiind o etapă obligatorie înaintea efectuării propriu-zise a 
in sta la ției. Cu ajutorul acestei proceduri vor fi dimensionate secțiunile conduc-
toarelor de alimentare și va fi ales echipamentul de protecție al receptoarelor 
elec trice: calculatoare, imprimante, table smart, boxe, videoproiectoare etc.

Reguli de conectare a 
aparatelor în circuitele  
de iluminat și de prize

•  Conectarea prizelor
Prizele se conectează între fază şi nul. 
Conductorul de fază se conectează la con
tactul din dreaptafaţă al prizei, iar con
ductorul de nul se conectează la contactul 
din stângafaţă.
La prizele cu contact de protecţie, acesta 
se conectează la nulul de protecţie.

•  Conectarea lămpilor electrice şi a în-
trerupătoarelor
Conductorul de nul se conectează la con
tactul lateral al duliei becului, iar conduc
torul de fază se conectează la un contact al 
întrerupătorului. Celălalt contact al întreru
pătorului se conectează la contactul central 
al duliei becului.

În cazul întrerupătorului dublu, conduc
torul de fază se conectează la contactul 
comun al întrerupătorului, iar celelalte 
două contacte se conectează la piesele de 
contact ale celor două lămpi electrice din 
circuit (un contact la fiecare lampă).

Montarea prizei

Acționarea unui bec cu lampă de veghe

Schema unui circuit de iluminat  
cu aprindere dublă

întrerupător 
cu lampă 
de veghe

N
L

1
2

L
3

4

comutator

N
L

1

2
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1. Pe un întrerupător și o priză neinstalate, identificați elementele com-
ponente.

2. Utilizând un editor grafic, realizați o reprezentare 3D a sălii voastre 
de clasă, după modelul de mai jos. Desenați schema instalației electrice 
(circuitele de iluminat și de prize).

3. În figura alăturată este prezentată schema electrică a unei instalații 
elec  trice. 

a. Identificați elementele de circuit. 
b. Descrieți funcționarea și rolul acestei instalații. 

Aplicații

Întrerupător - elemente componente

Priză - elemente componente 

Schema electrică a unei instalații electrice

F N

S H1

K1 K2 K3

H2 H3

Realizați un circuit electric simplu, folosind lămâile drept sursă de energie.

Resurse materiale: 

Și tu poți!

Etape de lucru:
1. Se fac găuri în lămâi folosind cuțitașul;
2. În fiecare lămâie se înfige într-un capăt un cui, iar în celălalt, o monedă;
3. Se leagă lămâile între ele în serie, cu conectori;
4. Se leagă în circuit un LED.

Gata? Atunci înseamnă că s-a luminat camera!

Schema instalaţiei electrice dintr-o încăpere

• 4 lămâi;
• 5 conectori;
• 4 monede de cupru;

• 4 cuie de zinc;
• 1 LED;
• 1 cuțitaș.
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ETAPA DE PROIECT NR. 2

 Stabiliți grupele de lucru, formate din trei-patru elevi.
 Stabiliți sarcinile fi ecărui elev în cadrul grupei.
 Realizați un grafi c de lucru după modelul de mai jos și completați 

primele trei coloane.

Activitate Responsabil
Resurse de 

timp (termen) 
Resurse 

materiale
Resurse 

fi nanciare

 Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și 
propune măsuri de îmbunătățire.

2. Reutilizarea lămpii cu incandescență: Ornament dintr-un bec
După modelul ornamentului prezentat în imaginile alăturate, creați pro-

priul produs decorativ.
Resurse materiale: un bec cu incandescență, un capac de plastic, un dop 

de plută tăiat la o grosime de 1 cm, agrafe colorate de birou, un șnur de măr-
țișor, ornamente din hârtie (fl oricele, frunze, fi guri geometrice etc.).

Etape de lucru:
a. Cu ajutorul unui patent îndepărtați contactul de la baza becului și ex-

trageți circuitul electric din interiorul balonului de sticlă. Teșiți marginile 
manșonului metalic fi letat. 

Atenție! Se vor respecta norme de securitate și 
sănătate în muncă. Această etapă de lucru se execută 
sub supravegherea profesorului sau a unui alt adult!

b. Realizați un ornament din materialele puse la 
dispoziție și fi xați-l în dopul de plută.

c. Introduceți ornamentul în interiorul balonului 
de sticlă.

d. Fixați baza becului în capacul de plastic. 
e. Decorați pe exterior balonul de sticlă, lipiți 

șnu rul alb-roșu și veți obține un ornament de 1 Martie.
Dacă lanterna nu funcţionează, defecţiuni
le posibile sunt:
•  oxidarea conexiunilor de contact cu ba

teriile;
• oxidarea contactelor suportului becului;
• comutator de lumină defect;
• bec ars;
• lipsa conexiunii de contact cu firul;
• lipsa bateriei.

3. Depistați și remediați defectele unei lanterne.
Lanterna este o lampă portativă care folosește ca sursă de energie o bate-

rie electrică. Circuitul electric al unei lanterne simple este alcătuit din: baterii, 
bec, întrerupător.

Depistarea şi remedierea defectelor se face 
respectând paşii următori:
•  verificaţi existenţa bateriilor şi/sau 

schimbaţi bateriile cu unele noi;
• schimbaţi becul;
• desfaceţi şuruburile carcasei;
• verificaţi firele conductoare;
• curăţaţi contactele.
• Dacă lanterna nu funcţionează, este po
sibil să fie defect comutatorul de lumină şi, 
în acest caz, cumpăraţi altă lanternă!

arc metalic

baterie
bec

întrerupător reflector

Radiații ultraviolete (raze UV)  radiaţii elec
tromagnetice prezente în razele solare (în 
mod natural); nu sunt percepute de ochiul 
omenesc.
Diodă semiconductoare  dispozitiv electronic 
realizat din germaniu sau siliciu.
LED ( „Light Emitting Diode”)  diodă emiţătoa
re de lumină.

Dicționar



Consumatorii electrocasnici cuprind totalitatea bunurilor de larg consum 
destinate uzului propriu și care sunt alimentate cu energie electrică la tensi-
unea de 230/400 V. 

Aparatele electrocasnice transformă energia electrică în alte forme de 
energie utilă (termică, mecanică). Ele sunt folosite în activități casnice, pen-
tru a aduce un plus de confort în locuință și în viața omului, și oferă utiliza-
torilor temperaturi scăzute sau ridicate, radiații cosmetice-terapeutice etc. 

Cele mai noi modele de aparate electrocasnice asigură un consum redus 
de energie electrică, gaze și apă, au un aspect deosebit și elegant, încorpo-
rând în același timp tehnologii avansate care pot ușura semnificativ activi-
tățile desfășurate în locuință. 

Clasificarea aparatelor electrocasnice se poate face după mai multe criterii.

Consumatori electrocasnici
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A. După destinație

1. aparate pentru încălzirea în-
căperilor

aerotermă, radiator, calorifer elec-
tric, șemineu electric, convector

2. aparate pentru încălzirea apei încălzitor instant electric, boiler

3. aparate pentru gătit plită și grătar electric, cuptor electric, 
aparat de gătit cu aburi, friteuză, apa-
rat pentru desert etc.

4. aparate pentru prepararea 
alimentelor

mixer, râșniță de cafea, storcător de 
fructe și legume, aparat de feliat, ro-
bot de bucătărie, prăjitor de pâine, 
mașină de tocat etc.

5. aparate pentru curățenie și 
confort

ventilator, aparat pentru uscat rufe, 
hotă pentru bucătărie, aspirator, fi er 
de călcat, mașină de spălat rufe, ma-
șină de spălat vase etc.

6. aparate pentru conservarea 
alimentelor

frigider, congelator, ladă frigorifi că

7. aparate pentru igienă perso-
nală și terapie

aparat pentru masaj, uscător de păr, 
aparat de tuns, aparat de ras, periuță 
de dinți electrică etc.

Electrocasnice pentru încălzirea încăperilor

Periuțe de dinți electrice

Aparate pentru prepararea alimentelor
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B. După principiul de funcționare

1. aparate electrocasnice care func-
ționează pe baza efectului termic 
al curentului electric

plită electrică, radiator, fier de căl-
cat, boiler, prăjitor de pâine, filtru 
de cafea, fierbător etc.

2. aparate electrocasnice care func-
ționează pe baza transfor mării 
energiei electrice în ener gie me-
canică folosind un mo tor electric

frigider, aspirator, aparat de tuns, 
aparat de ras etc.

3. aparate electrocasnice cu func -
țio nare mixtă, care trans formă 
energia electrică în ener gie ter-
mică, dar și în energie mecanică

mașină de spălat rufe, uscător de 
păr, mașina de spălat vase etc.

Aparatele electrocasnice pentru încălzirea locuinței transformă energia 
electrică în energie termică cu ajutorul unui element de încălzire. Energia 
termică este transmisă mediului ambiant prin radiație directă sau indirectă.

Aparatele electrocasnice pentru încălzirea apei menajere încălzesc și 
mențin apa la o anumită temperatură cu ajutorul unui element de încălzire 
și al unui termostat. 

Aparatele electrocasnice pentru gătit sunt echipate cu elemente încăl-
zitoare, folosite la prelucrarea termică a alimentelor prin fierbere, prăjire 
sau coacere.

Aparatele electrocasnice pentru pregătirea alimentelor au un grad de 
dotare ridicat datorită multiplelor operații care se pot realiza, sunt echipate 
cu motoare electrice a căror mișcare de rotație este folosită la diverse ope-
rații de prelucrare mecanică a alimentelor: măcinare, amestecare, omoge-
nizare.

Aparatele electrocasnice pentru curățenie și confort sunt necesare 
men ținerii curățeniei și creării unei atmosfere aerisite și răcoroase sau, 
după caz, călduroase în locuință.

Mașina electrică de spălat rufe execută două operații de bază:
• operația mecanică, realizată prin agitarea continuă a apei de spălat și a 

rufelor, provocând desprinderea particulelor de murdărie de pe rufe;
• operația chimică, realizată de detergenții dizolvați în apă, care, prin 

îmbinarea din abundență a rufelor în soluție, elimină particulele de mur-
dărie de pe rufe.

Aparatele electrocasnice pentru conservarea alimentelor
Frigiderele electrice sunt aparate pentru conservarea și menținerea ca-

lității produselor alimentare. Ele folosesc energia mecanică a unui motor 
electric, pentru a asigura circulația agentului de răcire (freon) prin circuit. 

Aparatele electrocasnice pentru igienă personală și terapie sunt buni 
aliați ai sănătății.

Uscătorul de păr este folosit la uscarea părului cu aer cald sau rece. Apa-
ratul de masaj produce vibrații care pătrund în țesuturi și induc schimbări 
de temperatură și presiune. 

Achiziționarea aparatelor electrocasnice potrivite necesită o informare 
atentă, astfel încât acestea să acopere cât mai bine nevoile noastre. 

Aparat electrocasnic pentru gătit

Aparate electrocasnice pentru curăţenie

Aparate electrocasnice pentru igienă 
personală: Uscător de păr

Electrocasnice mari
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De reținut!

•  Aparatele electrocasnice transformă energia electrică în alte forme de 
energie utilă (termică, mecanică). 

•  Eticheta energetică arată unde se situează aparatul electrocasnic pe o 
scară de la A la G, în funcție de consumul de energie.

•  Reciclarea DEEE este obligatorie pentru protecția mediului înconjurător 
și a sănătății populației.

1. Studiați cartea tehnică sau manualul de utilizare al unui aparat electro-
casnic și realizați o prezentare a acestuia (computerizat, poster, referat, ma-
chetă etc.). Puteți folosi materialele pentru completarea portofoliului.

2. Identificați și clasificați consumatorii electrici din școala voastră în 
funcție de principiul de funcționare.

3. Frigiderul este unul dintre aparatele electrocasnice foarte frecvent fo-
losite. Enumerați regulile de bază ale întreținerii corecte a frigiderului.

Aplicații

Marcaj de atenționare pentru colectare 
selectivă 

Centru de reciclare a deșeurilor de aparate 
electrocasnice

Având în vedere că aparatele electrocasnice sunt consumatoare de ener-
gie electrică, se pune problema modernizării lor prin creșterea randamen-
tului în utilizare, evitarea consumului inutil și găsirea unor soluții în caz de 
avarii sau defecte.

Etichetele energetice, obligatorii pentru toate aparatele vândute în 
UE, arată unde se situează aparatele electrocasnice pe o scară de la A la G, 
în funcție de consumul lor de energie. De asemenea, UE impune și cerin-
țe legate de proiectarea ecologică a aparatelor, în scopul de a reduce efectul 
negativ asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață al produsului 
(achiziționarea de materii prime, fabricarea și asamblarea produsului, dis-
tribuție și vânzare, utilizarea produsului, repararea și refolosirea, scoaterea 
din uz, reciclarea materialelor, eliminarea finală).

Aparatele electronice și electrocasnice defecte, lămpile, bateriile vechi, 
uzate sau de care nu mai ai nevoie sunt considerate DEEE (deșeuri de echi-
pamente electrice, electronice și electrocasnice). Pe aparatele electrocasnice 
sunt marcaje care atenționează că acestea fac obiectul unei colectări separate. 
Reciclarea lor reprezintă o etapă obligatorie, deoarece DEEE conțin elemente 
non-biodegradabile și au în componență substanțe toxice care atacă mediul și 
afectează sănătatea populației.

Prin reciclare se recuperează materiale prețioase, în timp ce altele dău-
nătoare pentru mediu sunt fie neutralizate, fie recuperate.

În România, poți suna gratis la Asociația Română pentru Reciclare - 
TelVerde 0800 444 800 - pentru a solicita preluarea gratuită a unui aparat 
electrocasnic vechi de la domiciliu. Pe baza programării, un reprezentant 
vine și preia produsele vechi, iar deșeurile sunt încărcate și transportate 
corespunzător.

Etichetă energetică

ENERGIE
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•  Cuptoarele cu microunde folosesc efec
tul de încălzire a undelor radio din banda de 
microunde. Microundele nu sunt fierbinţi, dar 
determină moleculele de apă din hrană să se 
mişte atât de repede, încât generează căldură 
prin frecare, încălzind hrana.

•  Majoritatea gospodăriilor din mediul urban 
din România sunt dotate cu aparate electrice 
şi electronice, precum frigider (98,8%), maşină 
de spălat (96,8%), televizor (98,8%), aspirator 
(93%), computer/laptop (77%) sau becuri eco
nomice (70%).

ETAPA DE PROIECT NR. 3 

 Decideți modelul de veioză/lampă de birou pe care îl veți realiza. 
 Prezentați rolul elementelor componente (întrerupător, conductor, 

fișă, bec, dulie). 
 Întocmiți o fișă de documentare.
 Întocmiți schema circuitului electric corespunzător veiozei.
 Stabiliți resursele materiale și financiare necesare și completați co-

loanele corespunzătoare din graficul de lucru. 
 Atașați documentele la dosarul proiectului.
 Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și 

propune măsuri de îmbunătățire.

Modele de veioze handmade

Realizați un portofoliu cu tema „Cel mai util aparat electrocasnic”. 
Plan de lucru:
1. Prezentarea aparatului electrocasnic (rol, funcționare, reguli de uti-

lizare);
2. Istoricul, evoluția în timp;
3. Calculul consumului de energie electrică;
4. Posibilități de refolosire;
5. De ce ai ales acest aparat pentru portofoliul tău?
Elementele de structură obligatorii ale portofoliului sunt: referat, fișe 

de informare și documentare independent, carte tehnică, manual de utili-
zare, imagini, colaje, pliante promoționale ale magazinelor, articole din re-
viste și ziare.

Timp de lucru: 4 săptămâni. 
Schema de notare:

Portofoliu

Sarcina de lucru Punctaj

1. Prezentarea aparatului electrocasnic (rol, funcţionare, reguli de utilizare) 25

2. Istoricul, evoluţia în timp 20

3. Calculul consumului de energie electrică 15

4. Posibilităţi de refolosire 15

5. Argumentarea alegerii aparatului electrocasnic 15

Notă: Pentru originalitate, corectitudinea exprimării și folosirea vocabu-
larului specific domeniului se acordă 10 puncte. 

Se convertesc cele 100 puncte în notă (100 p = nota 10). 

1. Aparatele nu funcţionează din lipsa 
tensiunii la priza de curent
Remediere: se verifică existenţa tensiunii la 
bornele prizei. În lipsa acesteia, se reface 
legătura conductoarelor, dacă sunt desfă
cute de la borne, sau se înlocuieşte priza 
deteriorată cu o priză nouă.

2. Aparatul nu funcţionează din cauza lip-
sei continuităţii electrice la fişa cu cordo-
nul de racordare
Remediere: se verifică starea fizică şi inte
gritatea fişei cu cordonul de racordare, din 
punct de vedere al continuităţii electrice 
a conductoarelor. Dacă sunt probleme, se 
refac legăturile la borne, iar dacă sunt de
teriorări, se va înlocui fişa cu una nouă.

3. Aparatul nu funcţionează din cauza în-
trerupătorului defect
Remedire: se demontează întrerupătorul, 
se fac legăturile direct între cele două pe
rechi de capete ale conductoarelor care 
erau legate la bornele întrerupătorului. 
Dacă aparatul nu funcţionează, se înlocu
ieşte întrerupătorul.

4. Carcasa metalică a aparatului electro-
casnic este sub tensiune
Remediere: la atingerea carcasei metalice 
cu corpul omenesc se simte existenţa cu
rentului electric, care, în cazuri grave, poa
te provoca electrocutarea. Pentru a con
trola continuitatea electrică a circuitului 
de protecţie se va măsura rezistenţa. Dacă 
aceasta este diferită de zero, se vor fixa 
conductoarele de protecţie de la instalaţia 
aparatului sau de la priza de curent.

Principalele defecte comune 
ale aparatelor electrocasnice 
și remedierea lor:

Știați că?
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Consumul de energie electrică se referă la puterea consumată de un circuit 
electric care asigură transportul energiei, într-un interval de timp determinat.

În momentul în care este conectat la rețea, orice echipament electric de-
vine consumator de energie. Energia consumată este direct proporțională cu 
puterea lui electrică înscrisă pe etichetă sau în cartea tehnică, conform for-
mulei de calcul: E (kWh) = P (kW) × t (h), unde: 

E – energia electrică consumată, exprimată în kilowați oră (kWh)
P – puterea electrică a consumatorului, exprimată în kilowați (kW)
t - timpul de funcționare a consumatorului, exprimat în ore (h)
De exemplu, dacă va funcționa cinci ore, un televizor care are o putere de 

100W va consuma 500Wh, adică 0,5kWh.
Cunoscând valorile puterii de consum se poate evalua consumul energiei 

electrice din locuință.
Consumul lunar al tuturor consumatorilor din locuință se regăsește în 

costurile din factura de energie electrică.
Furnizorul de energie electrică vinde energie către consumatori, iar pre-

țurile diferă de la o companie la alta și sunt controlate de Autoritatea Nați-
onală de Reglementare în Energie (ANRE). Prețul energiei electrice nu este 
niciodată unul fix, el poate varia în urma negocierii cu furnizorul.

În anul 2019, prețul a variat între 0,63 lei și 0,72 lei/kWh. Pentru a aproxi-
ma costurile, luăm în calcul un preț estimativ de 0,65lei/kWh.

Consumuri energetice și reflectarea lor 
în costuri

Aparat electrocasnic Putere (W)

Cuptor electric 7 000

Aparat de aer condiţionat 3 250

Aragaz electric 2 100

Cuptor cu microunde 1 500

Maşină de spălat vase 1 450

Aspirator 1 200

Uscător de păr 1 200

Maşină de spălat 1 150

Fier de călcat 1 000

Cafetieră 1 000

Mixer 400

Frigider (clasa A) 200

Lămpi de iluminat Putere (W)

Bec incandescent 25

Bec halogen 18

Bec fluorescent 6

Bec LED 4

Consumator
Putere

(W)
Cantitate

(buc.)

Durată de 
funcționare 

(ore/zi)

Total
consum 

(kWh/zi)

Valoare 
consum
(lei/zi)

Bec 
fluorescent

13 4 6 0,312 0,203

Exemplu de calcul: în 6 ore, 4 becuri vor consuma:
(13W × 4) × 6h = 312 Wh = 0,321 kWh, iar costul energiei consumate este 

0,312kWh × 0,65lei / kWh = 0,203 lei. 
Modul în care este calculat prețul energiei electrice pe care o consumăm în 

lo cuință este unul complex. 
Energia consumată efectiv reprezintă doar o parte din suma totală de pla-

tă calculată în factura la energie electrică. Restul sunt taxe de transport, dis-
tri bu ție, cogenerare, certificate verzi, accize și TVA, reglementate de ANRE.

Aparate electronice Putere (W)

Desktop computer 300

Laptop computer 100

TV plasmă 200

TV LCD 55

TV LED 40
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Analiza facturii de energie electrică 

Energia electrică activă inclusă în algoritmul de calcul al costului energiei 
electrice reprezintă consumul propriu-zis de energie electrică. 

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă da-
torată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea 
și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare pe piața de ener-
gie din România.

Guvernul României a conceput un sistem pentru sprijinirea investitorilor 
în producția de energie electrică din surse regenerabile, prin care aceștia în-
casează, pe lângă sumele provenite din vânzarea energiei electrice, și sume 
rezultate din vânzarea către consumatori a unor „certificate verzi” virtuale.

Costuri reduse la consumul de energie electrică se obțin prin respectarea 
cerințelor de eficientizare energetică și a instrucțiunilor de utilizare a apara-
telor electrocasnice furnizate de producător.

Câteva soluții simple de utilizare inteligentă a energiei, corelate cu eco-
nomii de consum energetic, pot reduce costurile facturii  de energie electrică:

• Achiziționarea unui aparat electrocasnic dintr-o clasă energetică supe-
rioară, precum A++, duce la economii substanțiale.

• Consumul real de energie depinde de modul de utilizare și de amplasare 
a aparatului. De exemplu, dacă frigiderul este amplasat în apropierea unei 
surse de căldură (aragaz, calorifer, fereastră) sau dacă este lipit de perete, va 
avea un consum mai mare.

• Achiziționarea produselor cu consum de energie redus în modul stand-by 
(cu eticheta Energy-star). 

• Folosirea lămpilor cu LED reduce consumul de energie electrică cu 80%.
• Un televizor LED consumă cu 25% mai puțină energie electrică decât 

ecranele LCD, și cu 40% mai puțin decât televizoarele cu plasmă.

LCD (Liquid Crystal Display)  afişaj cu cris tale 
lichide.
Plasmă  gaz ionizat care răspunde la câm pu
rile electrice.
Centrala de cogenerare generează, în acelaşi 
timp, energie electrică şi căldură, economi
sind 50% din energia primară.
Acciză  taxă destinată bugetului de stat.

Dicționar

Factură pentru plata consumului de energie electrică
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De reținut!

Energia consumată este direct proporțională cu puterea electrică a consumatorului, conform formulei de calcul: 
E (kWh) = P (kW) × t (h), unde: 

•  E – energia electrică consumată, exprimată în kilowați oră (kWh)
•  P – puterea electrică a consumatorului, exprimată în kilowați (kW)
•  t - timpul de funcționare a consumatorului, exprimat în ore (h).
Consumul lunar al tuturor consumatorilor din locuință se regăsește în costurile din factura de energie electrică. 
Prețul energiei electrice este negociat cu furnizorul și supus unor norme stabilite de Autoritatea Națională de 

Reglementare în Energie (ANRE).
Consumul redus de energie electrică se obține prin respectarea cerințelor de eficientizare energetică și a in-

strucțiunilor de utilizare a aparatelor electrocasnice furnizate de producător.

1. Analizați o factură de energie electrică din locuința voastră. Identificați prețul energiei electrice pe kWh și 
elementele care intră în calculul costului energiei electrice. 

2. Identificați puterea electrică a consumatorilor din locuința voastră (fier de călcat, mașină de spălat rufe, mi-
xer, cuptor cu microunde) și apreciați timpul de funcționare zilnică. După modelul din lecție, calculați consumul și 
costul energiei electrice pentru aceștia. Se consideră prețul estimativ de 0,65 lei pentru un KWh.

Propuneți soluții de utilizare inteligentă a energiei și de economii de consum energetic, care să ajute la reducerea 
costurilor pentru energia electrică.

Aplicații

ETAPA DE PROIECT NR. 4

 Realizați practic circuitul electric al veiozei/lămpii de birou. Respectați normele de securitate și sănătate în mun-
că în timpul lucrului.
 Întocmiți o fișă de lucru cu parametrii lămpii electrice folosite: tensiune de alimentare, putere electrică, durată 
de funcționare. 
 Documentele vor fi atașate la dosarul proiectului. 
 Profesorul îndrumă elevii în respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, observă și evaluează modul 
de derulare a activităților și propune măsuri de îmbunătățire.

Exemplu de realizare a circuitului electric al unei veioze
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Reglajul iluminării în cameră cu un între-
rupător tactil

Utilizarea becurilor energo-economice

Diagrama eficienței energetice la aparatele 
de uz casnic 

Energia electrică este indispensabilă vieții noastre, dar este necesar să o folosim în mod înțelept. Atât economisi-
rea energiei, cât și folosirea ei în mod eficient aduc beneficii: consumând mai puțin, economisim bani și, de aseme-
nea, protejăm mediul înconjurător. 

Pentru a reduce semnificativ costurile și pentru a proteja mediul înconjurător, sunt recomandate o serie de metode 
de economisire a energiei electrice în locuință: 

Metode de economisire a energiei electrice 
în locuințe

Iluminarea eficientă a locuinței

Într-o locuință, iluminatul reprezintă circa 20% din factura de energie 
electrică.
• Utilizaţi lumina naturală cât mai mult posibil.
• Stingeţi lumina când ieşiţi din încăpere.
• Iluminaţi numai locul din încăperea în care vă desfăşuraţi activitatea.
• Alegeţi să aveţi mai multe surse de lumină de putere mai mică, amplasate 
în mai multe locuri, pe care să le puteţi folosi pentru iluminat, decât să 
recurgeți la o singură sursă de putere mare, amplasată pe tavan.
• Pentru sursele mari de iluminat, utilizaţi întrerupătoare cu reglaj 
continuu al tensiunii de alimentare. În acest fel puteţi regla intensitatea 
luminoasă a sursei de iluminat şi, prin urmare, energia electrică 
consumată.
• Instalați senzori de prezenţă, care să aprindă lumina numai când 
sunteţi în zonă.

Utilizarea becurilor energo-economice (fluorescente, cu halogen, tip 
LED) - acestea au un consum de energie elec trică cu până la 75% mai 
redus decât cele incandescente și o durată de viață mai lungă. 

Alegerea aparatelor electronice şi electrocasnice moderne, mai eficiente. 

Scoaterea din priză a aparatelor electronice şi electrocasnice în mo men-
tul în care nu sunt folosite, deoarece, chiar dacă nu sunt în func țiune, 
acestea consumă energie. Conectarea la un pre lungitor cu întrerupător și 
prize multiple este utilă pentru a opri cu ușurință alimentarea cu energie 
electrică. 

Scoaterea din priză a încărcătoarelor, atunci când nu sunt utilizate. 

Folosirea prizei cu programare care cuplează și decuplează un aparat 
con form unui orar. 
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Priză cu programare

Panouri solare pe acoperiș

Senzor de mișcare

Izolarea locuinței

Variatoare de lumină  aparate de co man
dă a iluminatului destinate reglării trep ta te 
a intensităţii luminoase, respectiv a ni ve lului 
de iluminare.
Microunde – unde electromagnetice cu am
pli tudine mică şi frecvenţă de aproximativ 
300 GHz, create de tuburi electronice. 

Dicționar

Informații utile:
• Veți consuma mai mult dacă dețineți două aparate separate — frigider 

și congelator. Un aparat combinat — combină frigorifi că — consumă mai 
puțină energie electrică. 

• Un monitor lăsat în funcțiune 12 ore folosește energie electrică sufi ci-
entă pentru o imprimantă cu laser la xeroxarea a 500 pagini A4.

• Dispozitivele inteligente conectate la internet (televizoare inteligente, 
console de jocuri, imprimante) produse înainte de 2016 au consum mare în 
modul stand-by.

• Mașinile moderne de spălat vase consumă mai puțină apă și energie, iar 
cele mai multe au un mod „Eco”.

• În bucătărie, dacă se poate alege între un aragaz electric sau un cuptor 
cu microunde, se optează pentru cel din urmă, deoarece acesta folosește doar 
o treime din energie în comparație cu aragazul electric.

• Dacă pentru gătit la aragazul electric utilizați vase cu un diametru care 
corespunde diametrului arzătoarelor, puteți economisi energie electrică.

Respectarea regulilor de utilizare a frigiderului: curățarea la timp de praf a 
părții din spate, lăsând o distanță de 5-10 cm între frigider și perete, pentru 
a preveni încălzirea corpului aparatului; amplasarea într-o încăpere aeri-
sită, uscată și ferită de razele solare; nu se pun alimente calde în frigider. 

Utilizarea variatoarelor de lumină: reglează intensitatea luminii în came-
ră, în funcție de necesități și de perioada zilei. 

Folosirea aparatelor electrocasnice din clasa A+, A++, A+++. În Uniunea 
Europeană, multe produse de uz cotidian au etichetă energetică. Efi ciența 
energetică este evaluată pe clase, de la A+++ (cea mai efi cientă), până la G 
(cel mai puțin efi cient). 

Efi cientizare la spălarea rufelor (întotdeauna se spală cu ma șina plină, la 
o temperatură de 40 grade Celsius). 

Izolarea locuinței este necesară, deoarece reduce semnifi cativ cheltuielile 
de încălzire sau de răcire. 

Instalarea panourilor solare sau a ferestrelor care pot fi ltra razele ultra-
violete este o soluție ideală prin care poate fi  generată o parte din energia 
electrică pe care o consumăm. 

Instalarea în afara locuinței a senzorilor de mişcare, care au rolul de a 
aprinde lumina numai atunci când detectează mișcare, şi a sistemelor in-
teligente de control la distanță, pe o tabletă digitală a consumului de ener-
gie electrică. 

Instalarea unui contor inteligent de energie pentru locuințe în vederea ci-
tirii și urmăririi consumului de energie electrică.

Măsurile de economisire a energiei elec tri ce trebuie respectate oriunde 
ne-am afl a: acasă, la școală, la locul de muncă, în activitățile cotidiene.
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Economisești energie electrică și câștigi bani!

• Ora Pământului (Earth Hour) este cea mai 
mare mişcare voluntară ecologistă care în
cearcă să atragă atenţia asupra problemelor 
cauzate de schimbările climatice şi pierderea 
biodiversităţii. În fiecare an, în ultima sâm
bătă din luna martie, milioane de oameni, 
instituţii şi companii sting luminile timp de 
o oră, opresc în mod voluntar aparatele elec
trocasnice neesenţiale, alăturânduse celui 
mai mare eveniment de mediu din istorie. 

• Economisirea energiei și îmbunătățirea efi  cienței energetice repre-
zintă cel mai rapid, ecologic și rentabil mod de a asigura sigu ranța ener-
getică, protecția mediului și sta bi litatea climei. 

• Măsurile de economisire a energiei elec tri ce trebuie respectate oriun-
de ne-am afl a: acasă, la școală, la locul de muncă, în activitățile cotidiene. 
Acestea au în vedere: iluminarea efi cientă a locuinței, utilizarea becurilor 
energo-eco no mice, folosirea corectă a aparatelor elec tro cas nice din cla-
sele A+, A++, A+++, scoa terea din priză a aparatelor electronice și elec  tro-
cas nice și a încărcătoarelor, folosirea prizei cu programare și a variatoare-
lor de lumină, izo  larea locuinței, instalarea pa no urilor solare.

De reținut!

1. Realizați pictograme pentru economisirea energiei electrice și plasați-le în 
locuință sub întrerupătoare, comutatoare, prize.

2. Calculați consumul de energie electrică a diferitelor lămpi de iluminat 
(echivalente ca și fl ux luminos) din locuință, pe parcursul a patru ore.

a) bec incandescent: P=60W; b) bec cu halogen: P=42W; c) bec fl uores-
cent: P=15W; d) bec cu LED: P=9W

Aplicații

1. Selectați informații despre economisirea energiei electrice folosind diver-
se surse și realizați un poster cu titlul ,,Consumă responsabil energia electrică!”.

2. Completați o listă cu sfaturi utile pentru economisirea energiei elec trice 
în clasa/școala voastră.

Și tu poți!

ORA 
PĂMÂNTULUI

SALVAȚI 
PLANETA

• O casă smart eficientizează consumul de 
ener gie prin controlul luminii, al sistemului 
de termoficare, al electrocasnicelor etc. 

• Energia consumată de „vampirii energetici” 
(dis pozitivele electrice care consumă curent 
chiar şi atunci când sunt oprite, doar pentru 
că sunt conectate la o priză) poate ajunge 
chiar şi la 10% din totalul consumului de 
ener gie, în intervalul unei luni de facturare.

Sistem inteligent de control la distanță al 
consumului de energie electrică, folosind 

o tabletă digitală

ETAPA DE PROIECT NR. 5

 Realizați un abajur pentru veioză, utilizând materiale refolosibile.
 Calculați consumul becului utilizat la veioză pentru o lună, timp de 

funcționare de 3 ore/zi și calculați costul energiei electrice. Propuneți solu-
ții de economisire și reducere a costului.

Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și pro-
pune măsuri de îmbunătățire.

Modele de abajur handmade pentru veioză

Știați că?
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Securitatea și sănătatea în muncă specifice 
domeniului electric

Electricitatea, cel mai bun ajutor al omului la treburile casnice, poate fi 
și unul dintre cei mai perfizi dușmani ai sănătații. În viața de zi cu zi, fiind 
înconjurat de instalații electrice, omul este expus la câmpul electromag-
netic sau la contact direct cu părțile conductoare aflate sub tensiune. Cel 
mai mare pericol pentru om îl reprezintă accidentarea prin electrocutare. 

Electrocutarea înseamnă trecerea curentului electric prin corpul ome-
nesc, acționând asupra centrilor nervoși, asupra mușchilor inimii, provo-
când — în cazuri grave — stop respirator, stop cardiac.

Cauzele electrocutării pof fi: contactul direct cu un fir sau o bornă elec-
trică aflate sub tensiune sau contact indirect cu un aparat aflat sub tensiu-
ne, ca urmare a unui defect de izolație.

Pentru a proteja corpul omenesc împotriva electrocutării, în timpul lu-
crului la rețele/circuite electrice trebuie respectate măsurile de siguranță 
și sănătate în muncă:

•  se izolează elementele aflate sub tensiune: conductoare, materiale 
folo site, întrerupătoare și prize, componentele aparatelor electrice;

•   se folosesc corect instrumentele de lucru, aparatele de măsură, și se  
adoptă o poziție normală în timpul lucrului;

•  nu se lucrează cu mâinile ude; 
•  nu se folosesc improvizații;
•  la aparatele electrocasnice care au carcasă metalică se utilizează nu-

mai prize cu contact de protecție;
•   se debranșează întotdeauna aparatele electrice atunci când nu sunt 

utilizate și înainte de a le curăța;
•  branșarea la prize sau prelungitoare a mai multor aparate electrice 

supraîncălzește circuitele electrice și riscă să provoace un incendiu; 
•  intervențiile la instalațiile electrice se fac numai după întreruperea 

alimentării cu energie electrică a acestora;
•  la lucrările de verificare a instalațiilor și de remediere a defectelor 

se folosește echipament de protecție (mănuși electroizolante, ochelari 
de protecție, încălțăminte cu talpă de cauciuc, salopetă), scule cu mânere 
elec troizolante, covorașe de cauciuc;

•  nu se ating cu mâna părțile aflate sub tensiune; 
•  după asamblarea aparatelor electrice, punerea sub tensiune a acesto-

ra se face numai după verificarea conexiunilor instalației electrice;

Electrocutare

Branșarea la priză a consumatorilor 

•  Efectele fiziologice ale electrocutării sunt 
di ferite, în funcţie de intensitatea curentului 
electric:

  1020 mA: furnicături şi apoi crampe mus 
cu lare, reacţii incontrolabile;
  2530 mA: risc de asfixiere;
  intensitate mai mare de 40 mA: arsuri şi 
fibrilaţie cardiacă, posibil chiar deces.

•  Electroterapia foloseşte curentul electric 
de joasă şi medie frecvenţă pentru a obţine 
efecte fiziologice şi terapeutice asupra orga
nismului uman.

Știați că?
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Stingător cu pulbere

Priză deteriorată

•  realizarea conexiunilor montajului se face cu atenție pentru a se evita 
desfacerea lor accidentală în timpul lucrului;

•  pentru stingerea incendiilor de natură electrică se folosesc stingă-
toare cu pulbere sau cu dioxid de carbon, fiind interzisă utilizarea apei. 

Instalațiile și aparatele electrice se construiesc astfel încât părțile sub 
ten siune să nu poată fi atinse, iar locuința trebuie să fie protejată prin 
împă mân tare.

Regulile securității electrice 
în locuință:
•  Nu scoate ştecherul din priză trăgând de 
cordon; 
•  Nu atinge aparatele electrice cu mâini
le umede; 
•  Nu utiliza aparate electrice deteriorate;
•  Nu folosi aparate electrice în camera de 
baie;
•  Nu utiliza întrerupătoare, prize, butoa
ne ale soneriilor care au capace deteri
orate, precum şi aparate electrocasnice 
care au cordoanele răsucite, deteriorate şi 
carbonizate.

Pentru a reduce riscurile de incendiu sau accident, orice instalație elec-
trică trebuie realizată în conformitate cu normele în vigoare.

Utilizați materiale și dispozitive izolate, certificate și aprobate de or-
ganismele abilitate. Nu folosiți aparate electrice dacă aveți mâinile umede.

Înainte de a interveni pentru a remedia o problemă la instalația electri-
că, întrerupeți curentul de la tabloul de siguranțe sau debranșați aparatul 
pe care doriți să-l reparați.

În caz de incendiu, folosiți stingătorul, nu atingeți un aparat sau un fir 
în flăcări.

În caz de electrocutare, prima măsură de protecție este scoaterea acci-
dentatului de sub tensiune, după întreruperea curentului electric.

De reținut!

1. Paza bună trece primejdia rea! Realizați pictograme de avertizare asu-
pra pericolelor legate de utilizarea curentului electric și expuneți-le la avi-
zierul clasei.

2. Analizați imaginile și descrieți pericolele la care se expun lucrătorii. 
Pre zentați măsurile de securitate și sănătate în muncă pe care trebuie să le 
respecte.

Aplicații

ETAPA DE PROIECT NR. 6

 Întocmiți o fișă cu normele de securitate și sănătate în muncă res-
pectate în timpul lucrului, pe parcursul procesului tehnologic de realizare 
a veiozei.
 Verificați funcționarea instalației realizate, depistați și remediați 

defectele circuitului, dacă este cazul. 
 Documentele vor fi atașate la dosarul proiectului. 
Profesorul observă și evaluează modul de derulare a activităților și 

propune măsuri de îmbunătățire.

Echipament de protecție 

cască

încălțăminte cu 
talpă de cauciuc

covoraș de cauciuc

ochelari de 
protecție

mănuși  
electroizolante

jachetă  
electroizolantă

trusă cu scule
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I. HARTA CONCEPTUALĂ
Organizați informațiile din această unitate într-o hartă a conceptelor, după modelul recapitulării de la 
Unitatea I. Pentru aceasta, trebuie să vă reamintiți noțiunile învățate şi legăturile dintre ele. 
Formați cinci grupe de câte cinci elevi. Aveți nevoie de dreptunghiuri din carton alb şi de markere colorate.

II. DEZBATERE PRIVIND FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR ÎN SCOPURI BENEFICE OMULUI

Curentul electric - prieten sau duşman?
1. Organizarea activității: Împărțiți tabla în două coloane: „Curentul electric – prieten” și „Curentul electric 

– dușman”. Formați două grupuri egale care să cuprindă toți elevii clasei. Fiecare grup își alege un lider care să 
scrie la tablă. Liderii trag la sorți coloana pe care va lucra grupa.

2. Notați pe o foaie A4 cât mai multe argumente în favoarea ideii pe care o susțineți, prin colaborare în cadrul 
grupului.

3. Alternativ, liderii celor două grupuri notează la tablă câte o idee. Fiecare enunț este argumentat pro și 
contra de elevii din ambele grupuri. 
Activitatea se încheie când s-au epuizat ideile din partea ambelor grupuri.
Răspundeți la întrebarea: Curentul electric este prieten sau dușman al omului?
Folosiți materialele din portofoliu pentru a exemplifica utilizarea curentului electric în scopuri benefice omului.

Consumatori 
electrocasnici

Consumuri 
energetice

Economisirea 
energiei 

electrice

Securitatea şi 
sănătatea în 

muncă

Circuite 
electrice

2. Identificați noțiunile su-
bor donate acestor concepte ge-
ne rale. Fiecare grupă selectează 
noțiunile învățate legate de cu-
vântul-cheie și le scrie pe alte 
cartoane, folosind culoarea co-
respunzătoare grupei.

3. Așezați cartoa ne-
le pe bancă și sta bi liți 
legături între no ți uni. 
Completați cu no ți-
unile care lipsesc și vi 
se par importante. 

1. Identificați principalele noți-
uni din unitatea de învățare și sta-
biliți cuvântul-cheie pe care să-l 
dezvolte fiecare grupă. 
Stabiliți, pentru fiecare grupă, cu-
lorile pe care le va folosi. Scrieți pe 
cartoane fiecare cuvânt-cheie.

4. Amestecați cartoanele celor cinci 
grupe și puneți-le pe catedră. Lipiți în 
mijlocul tablei un carton cu titlul uni-
tății de învățare: CONSUMATORI DE 
ENERGIE ELECTRICĂ. Lipiți cartoa-
nele cu cuvintele-cheie în jurul lui. 
Explicați legăturile dintre concepte și 
reprezentați-le prin săgeți. 

5. Pe rând, mergeți la ca-
tedră, luați câte un carton și 
lipiți-l pe tablă, creând le-
gături între noțiuni, până la 
epu izarea cartoanelor. Pre-
zentați/explicați/definiți/
exemplificați/descrieți noți-
unile și legăturile dintre ele.

6. Dacă există noi pro-
puneri de noțiuni care 
lipsesc din hartă, com-
pletați folosind cartoa-
nele albe rămase.

7. Desenați în caiete 
har ta conceptuală.

RECAPITULARE

Co
nc

ep
te

-c
he

ie
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Proiectul vostru

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE

 ETAPA DE PROIECT NR. 7

Prezentarea proiectului: dosarul proiectului și produsul realizat.
Autoevaluarea și evaluarea proiectelor conform grilei de notare și evaluare.
Comunicarea concluziilor finale privind realizarea proiectului.

EVALUARE

TEMA PROIECTULUI: VEIOZA / LAMPA DE BIROU

Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

EVALUAREA DOSARULUI PROIECTULUI

1. Existența paginii de deschidere cu denumirea proiectului și 
componența grupei 

5

2. Colaje cu diverse modele de veioze/lămpi de birou, clasice și 
moderne

5

3. Completarea fișelor de documentare 5

4. Executarea corectă a schemei circuitului electric co res
punzător veiozei folosind semne convenționale și sim bo luri 
grafice 

10

5. Completarea graficului de lucru 5

6. Completarea fișei cu parametrii lămpii electrice folosite 5

7. Calcularea consumului becului utilizat la veioză pentru o lună, 
timp de funcționare de 3 ore/zi și a costului energiei electrice

10

8. Completarea fișei cu normele de securitate și sănătate în 
muncă respectate în timpul lucrului 

5

 Total evaluarea dosarul proiectului 50

EVALUAREA PRACTICĂ A PROIECTULUI

9. Alegerea elementele componente ale corpului de iluminat 5

10. Alegerea modelului preferat 5

11. Organizarea locului de muncă pe criterii ergonomice 5

12. Realizarea practică a circuitului electric al veiozei/lămpii de 
birou, respectând normele de securitate și sănătate în muncă 
în timpul lucrului

10

13. Realizarea abajurului pentru veioză, folosind materiale 
refolosibile 

10

14. Verificarea funcționării instalației realizate, depistarea și 
remedierea defectelor

5

15. Lucrul în echipă 5

16. Estetica produsului realizat 5

Total evaluare practică a proiectului 50

TOTAL EVALUARE Activitate de tip proiect 100

Notă: Se convertesc cele 100 puncte în notă (100 p = nota 10).



Timp de lucru: 50 de minute
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.
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SUBIECTUL I (20 de puncte)
A. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect 
la cerințele de mai jos.  (5 x 2 puncte = 10 puncte)
1. Legătura dintre rețeaua de distribuție și consumator 
se numește:
a. branșament; 
b. tablou electric; 
c. siguranță; 
d. conductor. 
2. Aparatul care măsoară consumul de energie electrică 
este:
a. branșamentul; 
b. tabloul electric; 
c. contorul electric; 
d. siguranța automată.
3. Este lampă cu descărcare în gaze sau vapori metalici: 
a. becul cu halogen; 
b. becul fluorescent; 
c. becul cu incandescență; 
d. becul LED. 
4. Semnul convențional  reprezintă:
a. corp de iluminat; 
b. contact; 
c. comutator; 
d. priză.
5. Dispozitivele de protecție împotriva scurtcircuitului 
sunt:
a. prize; 
b. tuburi de protecție; 
c. conductoare; 
d. siguranțe automate.
B. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos şi notați în 
dreptul fiecăreia litera A dacă afirmația este considera-
tă adevărată şi litera F dacă afirmația este considerată 
falsă. (5 x 2 puncte = 10 puncte)
1. Electrocutarea înseamnă trecerea curentului electric 
prin corpul omenesc.
2. Energia electrică consumată se măsoară în kWh.
3. Priza și fișa sunt aparate de protecție care intră în al-
cătuirea instalației electrice interioare.
4. Lămpile de iluminat transformă energia electrică în 
energie mecanică.

5. Variatoarele de lumină au rolul de a regla puterea 
electrică. 
SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)

A. Completați spațiile libere astfel încât enunțurile de 
mai jos să aibă sens şi să fie corecte din punct de vedere 
ştiințific: (10 x 2 puncte = 20 de puncte)
1. Alimentarea cu energie electrică a punctelor de con-
sum casnic se realizează prin ……….......... interioară.
2. Circuitele electrice de ……….......... și priză din locuință 
au trasee verticale și orizontale. 
3. Circuitul electric este compus dintr-un conductor la 
un anumit ……….......... (fază) și un conductor la potențial 
zero (nul).
4. Prețul energiei electrice consumate se ……….......... cu 
furnizorul.
5. Întrerupătoarele se montează pe conductorul de 
……….........., în ……….......... cu elementele de protecție.
6. Aparatele electrocasnice transformă ……….......... în 
alte forme de energie utilă. 
7. LED-ul este o ……….......... semiconductoare emițătoare 
de lumină.
8. Aparatele electrocasnice oferă utilizatorilor 
………………, temperaturi scăzute sau ridicate, ……….......... 
și radiații cosmetice terapeutice.
SUBIECTUL al III-lea (50 de puncte)

Energia electrică este esențială pentru viața modernă.
1. Descrieți rolul tabloului electric în cadrul instalației 
electrice din locuință. (15 puncte)
2. Comparați caracteristicile lămpilor cu incandescență 
cu cele ale lămpilor cu LED. (10 puncte)
3. Enumerați cinci metode de economisire a energiei 
electrice. (5 x 3 puncte=15 puncte)
4. Exemplificați două reguli care trebuie respectate la 
utilizarea consumatorilor electrocasnici, pentru a evita 
producerea accidentelor. (2 x 5 puncte=10 puncte) 

Evaluare sumativă
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Pe parcursul unității de învățare, veți dobândi următoarele competențe: 
  Realizarea de proiecte ca răspunsuri/soluții adecvate la o serie de proble-

me/provocări din familie/școală/comunitate;
  Evaluarea proiectelor și a proceselor de realizare a acestora pornind de la 

criterii agreate;
  Aplicarea în școală/comunitate a inițiativelor pentru susținerea unui mediu 

sănătos;
  Analiza critică a caracteristicilor unor meserii/profesii/ocupații în contexte 

reale, în funcție de criterii alese ;
  Promovarea unor idei inovative care să aducă beneficii la nivelul comuni-

tății.

1.  Domenii profesionale specifice (plan local, zone geografice)
2. Vizita de explorare la un operator economic: pregătire, 

efectuare propriu-zisă, concluzii
3.  Trasee de educație și formare profesională. Competențe 

profesionale
4.  Tendințe în evoluția pieței muncii. Mobilitate ocupațională
5. Calitatea muncii și relațiile de muncă
6. Plan simplu de afaceri
7.  Protecția mediului în contextul diverselor domenii 

profesionale
8. Recapitulare. Evaluare

Proiectul 
vostru: 

Vizita de 
explorare la 
un operator 
economic

Domenii profesionale

59



Domenii profesionale specifice 
(plan local, zone geografice)
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Vreme îndelungată, oamenii nu s-au specializat în vederea practicării 
unor ocupații, oricine putea lua parte la orice activitate, deci putea avea orice 
ocupație.

Perfecționarea tehnologiei, îmbunătățirea eficienței muncii au condus la 
apariția și dezvoltarea diviziunii muncii - baza pe care au apărut ocupațiile.

Termeni specifici

Prin domeniu profesional se înțelege o sferă sau un câmp de activitate, un 
sector al unei discipline științifice sau artistice (mecanică, electromecanică, 
chimie industrială, construcții, design vestimentar etc).

Meseria reprezintă totalitatea cunoștințelor dobândite în timpul școlii și 
al stadiilor de practică; acestea îi permit celui care le posedă să execute anu-
mite operații de transformare sau prelucrare a materiei prime și a semifabri-
catelor sau să presteze anumite servicii (strungar, tinichigiu, dulgher, stilist, 
designer, cofetar etc).

Profesia este calificarea obținută prin studii care definesc pregătirea unei 
persoane (profesor, jurist, mecanic auto, electrician, asistentă medicală etc.).

Ocupaţia este activitatea utilă, aducătoare de venit, pe care o desfășoară o 
persoană într-o unitate economico-socială și care constituie pentru aceasta 
sursa de existență (inginer, profesor, bucătar, mecanic auto, medic, baby sitter,  
îngrijitor spații verzi etc).

Profesia și ocupația pot să coincidă sau nu. 
Funcţia este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie de con-

ducere sau execuție (director, șef de secție, manager, președinte etc).
Un grup de meserii, înrudite sau nu între ele, practicate în același dome-

niu economic, pentru care pregătirea profesională generală este comună, 
alcătuiesc familia ocupaţională (chimie industrială, industrie ușoară, trans-
porturi, comerț și servicii, industrie alimentară etc.).

Exemplu:

Domeniul de 
activitate

Familia 
ocupaţională

Ocupaţii

Ocrotirea 
sănătății

medic medic chirurg, medic pediatru, medic 
cardiolog, medic stomatolog etc.

Cofetar

Inginer

Șef de secție
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Muncitor în confecții metalice

Proiectant în construcția de mașini

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) este nomenclatorul prin care 
sunt centralizate ocupațiile populației active din România. COR are aplica-
bilitate în toate domeniile de activitate economică și socială, la completa-
rea documentelor oficiale, în vederea precizării exacte a ocupației care face 
obiectul activității ce urmează a se desfășura.

Domeniile de activitate sunt diferențiate și alcătuiesc sectoarele de activi-
tate, conform CAEN 2020 (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională).

Sectoarele de activitate sunt grupate în: sectorul primar (agricultura și 
silvicultura); sectorul secundar (industria și construcțiile); sectorul terţiar 
(serviciile economice, sociale, culturale, religioase și administrative); secto-
rul cuaternar (cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică).

Toate ocupațiile contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al oame-
nilor. Diferitele domenii de activitate influențează dezvoltarea pe regiuni a 
țării.

Dezvoltarea regională urmărește impulsionarea și diversificarea activi-
tăților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la 
reducerea șomajului, prin fonduri și proiecte infrastructurale regionale. 

Sectoarele de activitate sunt: 

-  Agricultură,  piscicultură  şi  pescuit.  Sil-
vicultură  şi  economia  vânatului.  Activităţi 
veterinare
-  Industria extractivă
-  Industria prelucrătoare
-  Construcţii civile şi industriale
-  Comerţ
-  Transport
-  Turism
-  Mass-media şi activităţi culturale
-  Tehnologia informaţiei şi te leco municaţii
-  Activităţi financiare, bancare şi de asi gurări
-  Servicii de asistenţă, de consultanţă
-  Administraţie publică
-  Învăţământ şi cercetare
-  Sănătate. Asistenţă socială
-  Activităţi sportive, jocuri de noroc şi pariuri

Jurist

Muncitor în confecţii metalice
Proiectant în construcţia  

de mașini

Responsabilităţi și sarcini: Responsabilităţi și sarcini:

• să supravegheze mașinile deja 
re gla te pentru corectarea parame-
trilor (diferite mașini automate și 
semiautomate: strunguri, mașini de 
ascuțit, tăiat, perforat etc.);
• să înlocuiască piesele de schimb la 
mașinile-unelte; 
• să fixeze materialele; 
• să măsoare cu dispozitive de mă-
surat fixe și cu șublerul; 
• să facă ajustări simple la mașini-
le-unelte; 
• să proceseze manual anumite pie-
se de lucru;
• să respecte normele specifice de 
să nătate și securitate în muncă și 
prevenirea și stingerea incendiilor 
(PSI); 
• să facă operațiuni de curățenie în 
ate lier, precum și la mașinile de lucru.

• să găsească soluții optime pentru 
pro iectele unor noi produse; 

• să selecteze materialele cores-
punzătoare, piese sau produse 
deja exis ten te pentru a fi folosite 
la produsul proiectat; 

• să facă unele calcule și să stabi-
lească con dițiile tehnice ale pro-
duselor; 

• să decidă proporția, calitatea ma-
terialelor etc.; 

• să coopereze cu inginerii tehno-
logi care propun tehnicile de pro-
duc ție și să prelucreze schițele 
tehnice;

• să modifice, dacă este cazul, do-
cumentația existentă; 
• să pregătească descrieri și să dea 

îndrumări de folosință; 
• să conducă echipa de constructori.

Fișa postului este o anexă a contractului individual de muncă și cuprinde 
elemente precum: condițiile de lucru, cerințele necesare pentru ocuparea 
postului, responsabilitățile angajatului, alături de sarcinile specifice, stan-
dardele de performanță și modalitățile de recompensare.

Exemple:
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Din punct de vedere regional, cele opt regiuni prezintă anumite particula-
rități în ceea ce privește structura activității economice: 

• Exceptând regiunea București –Ilfov, în celelalte regiuni sectorul agri-
col este preponderent. În special în regiunile din sudul țării (Sud-Est, Sud- 
Muntenia, Sud-Vest Oltenia) și în regiunea Nord-Est, activitatea economică 
este influențată de evoluția sectorului agricol;

• Regiunile industrializate, cu dezvoltare preponderentă a sectorului in-
dustrial, sunt regiunile Sud-Muntenia, Centru și Vest;

• Regiuni cu potențial turistic important: Nord-Est (zona Bucovinei), 
Sud-Est (litoralul și Delta Dunării);

• Zonele în care industria extractivă a avut un rol important, iar activita-
tea economică actuală este puternic afectată de restructurarea sectorului mi-
nier: regiunile Sud-Vest Oltenia (bazinul Valea Jiului), Vest (zonele miniere);

• Sectoarele destinate construcțiilor și comerțului au aceeași pondere de 
dezvoltare în toate cele opt regiuni;

• Sectorul servicii este mult mai dezvoltat în regiunile Nord-Est și  
București-Ilfov. Regiunea București-Ilfov este singura regiune a țării în care 
serviciile generează majoritatea locurilor de muncă (servicii - 75%, indus-
trie și construcții - 24%, agricultura - 1%).

Activitatea economică a oamenilor se desfășoară în cadrul întreprinderi-
lor, care reprezintă coloana vertebrală a economiei. 

Firmele mari desfășoară activități economice în domeniul industriei pre-
lucrătoare (regiunea Centru) și al serviciilor (regiunea București-Ilfov). 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) – firme cu mai puțin de 250 de an-
gajați, oferă milioane de locuri de muncă, mai ales în regiunile București- 
Ilfov, Nord-Vest și Centru. Cele mai multe se regăsesc în domeniile: comerț, 
reparații autovehicule, activități profesionale științifice și tehnice, con-
strucții și industrie prelucrătoare.

Regiunile de dezvoltare Judeţele componente

Regiunea de dezvoltare Nord-Est Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

Regiunea de dezvoltare Sud-Est Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Regiunea de dezvoltare Vest Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj

Regiunea de dezvoltare Centru Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov municipiul București și județul Ilfov

Pe teritoriul României au fost create opt regiuni de dezvoltare, care cuprind fiecare mai multe județe. Regiunile de 
dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică. Între regiunile de dezvoltare nu tre-
buie să existe dezechilibre în dezvoltarea economică și socială sau în dotarea cu diferite elemente de potențial econo-
mic. Se are în vedere asigurarea libertății comerțului și a concurenței loiale, a protejării și încurajării liberei inițiative.

Regiunea București- Ilfov

Regiunile de dezvoltare din România

Nord-EstNord-Vest

Vest
Centru

Sud-Est

Sud-Vest
Oltenia

București

Sud-
Muntenia
București-Ilfov
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• Prin domeniu profesional se înțelege o sferă sau un 
câmp de activitate, un sector al unei discipline științifice 
sau artistice.
• Ocupaţia este activitatea utilă, aducătoare de venit, pe 
care o desfășoară o persoană la locul de muncă și care 
constituie pentru aceasta sursa de existență.
• Profesia este calificarea obținută prin studii. 
• Funcţia este activitatea desfășurată de o persoană în-
tr-o ierarhie de conducere sau execuție.
• Fișa postului este o anexă a contractului individual de 

muncă și cuprinde elemente precum: condițiile de lucru, 
cerințele necesare pentru ocuparea postului, responsa-
bilitățile angajatului, alături de sarcinile specifice, stan-
dardele de performanță și modalitățile de recompensare.
• Un grup de meserii practicate în același domeniu eco-
nomic, pentru care pregătirea profesională generală este 
comună, alcătuiesc familia ocupaţională.
• Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) este no-
menclatorul prin care sunt centralizate ocupațiile popu-
lației active din România.

De reținut!

1. Purtați discuții cu părinții/bunicii/rudele voastre. 
Descoperiți profesiile/ocupațiile lor. 

Exemplificați cazuri în care ocupația coincide/nu co-
incide cu profesia. 

Exemplu de rezolvare: 

Profesia Ocupaţia Funcţia

profesor profesor de limba en-
gleză

director de 
școală

profesor traducător -

2. Activitate de documentare
Fiecare experiență de învățare ne pregătește pentru 

viață. Vizionați materiale video despre IMM-uri. Analizați 
activitatea unui muncitor, maistru, tehnician, operator, 
proiectant, programator și alcătuiți fișe cu principalele 
responsabilități ale acestora. Pentru informare, accesați și 
site-ul www.go.ise.ro - Ghidul ocupaţiilor din România.

3. Explorare: Domeniile profesionale din localitatea 
voastră

În localitatea voastră de domiciliu există firme unde 
își desfășoară activitatea părinții, rudele, prietenii voștri. 

Pregătirea spaţiului de lucru: eliberați centrul sălii de 
clasă, așezând băncile și scaunele lângă perete. 

Etape de lucru: 
a) Se vor forma trei grupe de elevi. 
• grupa 1 schițează harta orașului/cartierului sau sa-

tului vostru pe o hârtie cât se poate de mare, pe pardo-
seala clasei, și plasează pe hartă principalele unități care 
oferă locuri de muncă;

• grupa 2 notează pe foaie ocupațiile pe care le au an-
gajații din firmele existente în localitatea voastră; 

• grupa 3 grupează ocupațiile pe sectoare de activi-
tate.

b) Analizați domeniile de activitate reprezentative 
pentru orașul/satul vostru.

c) Alcătuiți un colaj cu ocupațiile oamenilor din co-
munitatea voastră. 

Aplicații

Pe parcursul acestei unități de învățare veți realiza 
un portofoliu de prezentare cu tema „Descoperă-ți vii-
torul!”. Acesta va conține fișe, referate, eseuri, imagini, 
colaje, alte materiale necesare prezentării profesiei pe 
care vreți să o practicați în viitor, organizate după urmă-
torul plan:

- Ce este important pentru mine în alegerea profesiei?
-  Ce traseu de educație și pregătire profesională tre-

buie să urmez?
- Ce ocupație pot avea?

- Ce activități cuprinde fișa postului?
- Ce competențe sunt necesare la acest loc de muncă?
- Cum îmi pot asigura succesul în muncă?
- Care sunt factorii care influențează calitatea muncii?
Surse de informare: pliante și sesiuni de prezenta-

re ale unităților de învățământ, materiale de la Salonul 
Ofertelor Educaționale, site-uri ale liceelor, activități de 
orientare școlară și profesională, discuții cu persoane 
care au diferite profesii, vizite la operatori economici, si-
te-uri (www.go.ise.ro, www.edu.ro) etc.

Portofoliu
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Alegerea profesiei este un moment important în viața fiecărui individ, 
în care sunt implicați factori de natură personală, educațională, economică 
etc. Pentru obținerea de informații privind cunoașterea mediului profesional 
este necesară încurajarea unui comportament explorator care să îl facă pe 
adolescent să investigheze și să cunoască diverse medii ocupaționale. 

În acest sens, se pot folosi mai multe modalităţi de explorare:
•  observația - oferă informații despre modul în care își desfășoară ac ti-

vi tatea diverse persoane la locul de muncă (membri ai familiei, cunoștințe, 
pri eteni); informații se pot afla și în urma vizionării de filme despre diferite 
ocu pații;

•  interviul cu persoane angajate în activități de interes pentru elev; 
•  consultarea materialelor scrise despre diverse ocupații (dicționare de 

meserii, monografii profesionale, site-uri); 
•  vizite de explorare la un operator economic.

Vizita de explorare la un operator economic are ca scop stimularea in te-
re sului pentru descoperirea de lucruri noi, creșterea capacității de a observa 
și compara, stabilirea unei legături directe între elevi și mediul profesional.

O activitate de explorare va necesita instruire și cercetare în avans.
Specific acestei activități este faptul că desfășurarea ei presupune con ve-

nirea pre alabilă a vizitei cu operatorul economic-gazdă, acceptul conducerii 
școlii și consimțământul părinților pentru deplasarea elevilor în afara școlii. 
Pre mer gător, elevii sunt instruiți, pregătiți pentru recepționarea și pre lu cra-
rea informațiilor și prevenirea situațiilor de risc pe parcursul vizitei.

Pregătirea pentru explorare, vizita propriu-zisă, exprimarea con clu ziilor 
(rezultatele și raportul vizitei) se realizează prin parcurgerea unor etape 
clare, într-o activitate de tip proiect.

Etapele explorării unui domeniu profesional sunt:
•  Selectarea operatorului economic care va fi explorat;
•  Organizarea colectivului de elevi;
•  Învățăm să fim exploratori;
•  Explorarea unui operator economic;
•  Prezentarea rezultatelor vizitei.
Elevii care pregătesc acest eveniment trebuie să fie responsabili. Orga-

nizarea, planificarea, pregătirea și finalizarea explorării necesită încredere 
în sine, determinare și cooperare.

Vizita de explorare la un operator economic: 
pregătire, efectuare propriu-zisă, concluzii

Consultarea materialelor

Vizită de explorare

Identificarea pe hartă a operatorilor 
economici

Operator economic - persoana fizică sau ju ri-
dică autorizată care, în cadrul activităţii pro-
fesionale,  produce,  importă,  depozitează, 
trans portă  sau  comercializează  produse  ori 
părţi din acestea sau prestează servicii.

Dicționar
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ETAPA DE PROIECT NR. 2 

Activitate pe grupe
II. Organizarea colectivului
- alegerea unui motto și a unui simbol pentru proiectul de 
explorare;
- completarea și semnarea formularului de cooperare;

- se va face repartizarea elevilor la operatorii economici; 
- se vor stabili zilele în care se va merge la operatorii 
economici;
- formarea grupelor de explorare pentru fi ecare operator 
economic și stabilirea sarcinilor grupelor: 

Proiectul vostru

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

pregătirea vizitei de explorare la 
operatorul economic

realizarea propriu-zisă a explorării pregătirea rezultatelor în urma vizitei 
de explorare

ETAPA DE PROIECT NR. 1 

ETAPA DE PROIECT NR. 3

Activitate frontală
III. Învăţăm să fim exploratori
- înțelegerea diferenței dintre vizita activă și cea pasivă; 
- pregătirea sarcinilor de explorare;

- pregătirea elevilor ca în cadrul acestor vizite să ob-
serve, să comunice, să pună întrebări și să strângă in-
formații, materiale etc.

ETAPA DE PROIECT NR. 4

Mod de lucru: frontal/individual/pe grupe      Timp de lucru: 7 săptămâni

ETAPELE EXPLORĂRII UNUI DOMENIU PROFESIONAL 

Vizita de explorare la un operator economic

TEMA PROIECTULUI:

Pentru vizita de explorare la un agent economic, elevii sunt pregătiți să observe, să comunice, să strângă informații 
și materiale despre munca de zi cu zi a angajaților.

Activitate frontală
I. Selectarea operatorului economic care va fi explorat
- identificarea amplasării operatorilor economici și a locu-
rilor de muncă din zona de domiciliu a elevilor și localiza-
rea pe planul localității;
- gruparea locurilor de muncă pe domenii (servicii, indus-
trie, educație, sănătate, meșteșuguri, administrație publi-
că, asistență socială etc.);

- marcarea pe hartă a operatorilor economici;
- alegerea a trei operatori economici în ordinea preferin-
țelor elevilor; 
- trimiterea scrisorilor de intenție, în care se va cere per-
misiunea pentru explorare și a unei scrisori oficiale din 
partea unității de învățământ;
- completarea și semnarea formularului de cooperare.

Activitate frontală și pe grupe (grupa 1)
IV. Explorarea unui operator economic
1. Alcătuirea unui plan de acțiune pentru vizită
- definirea sarcinilor și a timpului alocat necesar îndepli-
nirii sarcinilor.
Planul pentru vizită va cuprinde: 
- ceea ce se urmărește/cercetează în timpul vizitei; 
- cu cine se va vorbi, cui i se va lua un interviu; 
- ce obiecte și materiale informative se vor colecta; 
- sarcinile fiecărui elev (observare, comunicare, colectare, 

colaborare). 
Acest plan se află în caietul de lucru pentru explorare.
2. Pregătirea programului pe zile
- se va detalia programul pentru fiecare zi – întocmi-
rea unui tabel cu sarcina de lucru (ce vom face, ce trebuie 
să pregătim, ce trebuie să luăm cu noi, cu cine trebuie să 
vorbim în prealabil, cam cât timp ne-ar lua îndeplinirea 
sarcinii);
- Prezentarea, pe rând, a pregătirilor pentru cele patru zile 
ale vizitei de explorare.
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Fișa de investigare, în funcție de sarcinile de lucru, se completează cu:
•  Observare: desenarea planului locului de muncă, documentare privind 

uti  litatea echipamentului de protecție, documentare foto (video), condițiile 
de muncă, semne specifice (atenționare, ghidare, avertizare etc.), un colaj de 
fo tografii;

•  Comunicare: satisfacțiile materiale – salariul, avantajele/dezavantajele 
ac ti vității desfășurate, sarcini specifice, descrierea muncii;

•  Colectare: materiale promoționale, descrierea produselor, fotografii 
cu produsele/serviciile furnizate (toate materialele colectate vor fi utilizate 
pentru a realiza postere, rapoarte zilnice, o expoziție);

•  Colaborare: implicarea într-o activitate din cadrul operatorului eco no-
mic (dacă vi se permite), întrebând angajații dacă le puteți fi de ajutor. Este 
indicat să aveți o atitudine politicoasă.

Exemplu de prezentare a rezultatului vizitei: Interviu cu un angajat

Descriere
Interviul este o conversație între două persoane (in ter vi e vator și intervievat) în care inter vie va-
torul adresează în tre bări intervievatului în scopul obținerii unor informații.

Mod de lucru
În timpul vizitei, obțineți informații despre o anumită profesie/ocupație, atunci când discutați cu 
un angajat despre cu noș tin țele lui în domeniu.

Scop și  
obiective

Care este scopul nostru? Ce vrem să aflăm? 
După interviu: Care a fost subiectul vostru? Cum ar trebui să arate produsul final?

Explicaţii

Cine a fost intervievat?
Cum ați ales persoana potrivită? Vârsta sau genul au avut vreun rol?
Când a avut loc interviul?
Cum s-a desfășurat?
Pe cine ați informat/cui ați cerut permisiunea?
Cum au fost înregistrate răspunsurile (audio, în scris, ches ti o nar)?

Întrebări Câte întrebări ați pus? Cât timp ați avut la dispoziție? 

Interviul  
propriu-zis

Cum ați început interviul?
Cum l-ați încheiat?

Evaluare Gândiți-vă la cele mai importante lucruri care au fost spuse și subliniați-le!

Prezentare Se va face în clasă, în fața colegilor.

Caietul de lucru pentru explorare cuprinde:
•  Datele elevilor: numele şi adresa etc.;
•  Scurtă prezentare a operatorului eco no-
mic pe care-l exploraţi;
•  Planul de vizitare;
•  Fişa de investigare;
•  Raportul vizitei (date despre ce ai făcut 
în fiecare zi a vizitei);
•  Reguli de securitate şi sănătate în mun-
că în timpul vizitei;
•  Chestionarul de analiză despre diferite 
profesii din cadrul operatorului economic;
•  Rezultatul vizitei. 

CAIETUL DE LUCRU

ETAPA DE PROIECT NR. 5

ETAPA DE PROIECT NR. 6

Activitate frontală și pe grupe (grupa 3)
V. Prezentarea rezultatelor vizitei: anunț promoțio-

nal/o reclamă pentru operatorul economic, colaj, arti-
cole în revista școlii, interviu, expoziție, film etc.

Activitate frontală și pe grupe (grupa 2)
IV. Explorarea unui operator economic
3.  Efectuarea vizitei la operatorul economic
- completarea fișei de investigare în timpul vizitei;
- respectarea regulilor de securitate și sănătate în 

muncă în timpul vizitei;
- analizarea diferitelor profesii din cadrul operato-
rului economic;
- întocmirea raportului vizitei pentru fiecare dintre 
cele patru zile.



Trasee de educație şi formare profesională.
Competențe profesionale

Educația se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naștem și 
creștem, și în sistem instituționalizat, în școli și instituții.

Sistemul naţional de învăţământ este structurat pe niveluri educaţionale: 
a) educaţia timpurie (0-6 ani) formată din nivelul antepreșcolar, 0-3 ani 

și învățământul preșcolar, 3-6 ani, care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie 
și grupa mare;

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV; 
c) învăţământul secundar, care cuprinde: 

 • învățământul secundar inferior sau gimnazial;
 •  învățământul secundar superior care poate fi: învățământ liceal și în-

vățământ profesional cu durata de minimum trei ani.
d) învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învățământul 

post liceal, organizat pentru specializări și calificări stabilite de minister.

Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succed: ciclul 
in ferior al liceului, format din clasele a IX-a și a X-a și ciclul superior al lice-
u lui, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a. 

Învățământul liceal cuprinde următoarele filiere și profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile: 

 • umanist cu specializările: filologie și științe sociale;
 • real cu specializările: matematică-informatică și științe ale naturii. 

b) filiera tehnologică, cu profilurile: tehnic, servicii, resurse naturale și 
pro tecția mediului; 

c) filiera vocaţională, cu profilurile: militar, teologic, sportiv, artistic și 
pedagogic. 

Studiile absolvenților învățământului gimnazial pot fi continuate și prin 
învăţământul dual, care este o formă a învățământului pro fesional organizat 
la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de viitori angajatori 
și parteneri de practică.

Învăţământul superior este organizat în universități, academii de studii, 
in  stitute, școli de studii superioare, denumite instituții de învățământ su pe-
rior sau universități, autorizate provizoriu sau acreditate.

În învățământul superior se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de 
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Preșcolari

Liceeni

Parteneri de practică

•  Învăţământul  liceal este centrat pe dez vol-
tarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi 
pe formarea competenţelor specifice în funcţie 
de filieră, profil, specializare sau cali ficare.

Știați că?
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Prin parcurgerea unui traseu educațional, tinerii se vor forma profesional. 
For ma rea profesională este asigurată prin: 

- formarea profesională iniţială – persoanele dobândesc o calificare care 
permite obținerea unui loc de muncă; 

- formarea profesională continuă asigură dezvoltarea carierei profesio na le 
pe parcursul vieții, în concordanță cu cerințele pieței muncii în continuă dez-
voltare, și cu aspirațiile personale. 

Recomandarea Parlamentului European pentru statele membre UE de fi-
nește opt competenţe-cheie, care sunt fundamentale pentru fiecare persoană 
în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere, și trebuie incluse în strategiile 
de învățare pe tot parcursul vieții.

Centru de formare profesională

ba calaureat, condițiile de admitere fiind diferite de la o instituție la alta. 
Există și meserii/profesii pentru care te poți califica, urmând cursuri de 

ca lificare profesională organizate de către Agențiile Județene de Ocupare și 
Formare Profesională prin Centrele de Formare Profesională. De exemplu: 
bucătar, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, mecanic auto, 
tâmplar, agent de pază și ordine, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, maseur, 
contabil etc.

Formare profesională inițială

PIAȚA MUNCII

CLASA A VIII-A

BACALAUREAT

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

LI
CE

U
 V

O
CA

Ț
IO

N
A

L

LI
CE

U
 T

EO
R

ET
IC

LI
CE

U
 T

EH
N

O
LO

G
IC

ci
cl

u 
in

fe
ri

or
 

al
 li

ce
ul

ui

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT 
DUAL ÎN

V
Ă

Ț
Ă

M
Â

N
T

 
O

B
LI

G
A

T
O

R
IU

ci
cl

u 
su

pe
ri

or
 

al
 li

ce
ul

ui

STAGII DE PREGĂTIRE 
PRACTICĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT 
POSTLICEAL

XI

X

IX

XII/XIII

XI

X

IX

XI

X

IX



69Unitatea 3 Domenii profesionale

Educația și formarea profesională a copiilor și a tinerilor au ca finalitate 
principală formarea competențelor profesionale.

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, a transfera 
și a combina cunoștinţe, deprinderi și atitudini în situații și medii de muncă 
diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul 
calitativ specificat în standardul ocupațional.

Cunoștinţele sunt acele informații pe care trebuie să le aibă o persoană 
pentru a înțelege mai bine ceea ce trebuie să facă. Acestea depind de calitatea 
și accesibilitatea informațiilor.

Deprinderile se formează prin exercițiu, prin repetare și exersare.
Competențele se pot grupa astfel:

Standardul ocupaţional este documentul care descrie activitățile și sar-
cinile profesionale specifice ocupațiilor, reperele calitative asociate în de-
plinirii cu succes a acestora în concordanță cu cerințele pieței muncii, precum 
și competențele profesionale necesare practicării unei ocupații.

Pe lângă competențele profesionale, angajatorii urmăresc și abilități 
și com petențe clasice, care au devenit esențiale atât pentru găsirea celui 
mai bun job, cât și pentru dezvoltarea profesională ulterioară: competențe 
analitice și de cercetare, flexibilitate și prioritizare, capacitate de a or ga-
niza timpul și activitățile, inițiativă de lucru, comunicare eficientă, pasiune 
pentru munca pe care o faci.

competențe 
cognitive 
•  vizează uti-

lizarea te-
o riei şi a 
con ceptelor, 
pre cum şi a 
ca pacităţilor 
de cunoaştere 
do bândite prin 
ex perienţă

competențe 
funcționale
•  deprinderi 
sau capacităţi 
de utilizare a 
cunoştinţelor 
într-o situaţie 
de muncă dată

competențe 
personale
•  vizează ca-

pa citatea 
adoptării unei 
atitudini şi/
sau a unui 
com portament 
adecvat într-o 
situaţie par-
ticulară

competențe 
etice
•  presupun 
demonstrarea 
anumitor valori 
personale şi 
profesionale

COMPETENȚE-CHEIE
• Comunicarea în limba maternă
• Comunicarea în limbi străine
• Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
• Competența digitală
• Competența socială și competența civică
• A învăța să înveți
• Spirit de inițiativă și antreprenoriat
• Sensibilizare și exprimare culturală

Îmbunătățirea cunoștințelor

Competențe de bază

• Atitudinea faţă de oameni poate fi de bună-
voinţă, de autoritate, de superioritate, de do-
mi nare sau de încurajare.

• Atitudinea faţă de muncă poate fi de se ri o-
zi tate, responsabilitate, implicare, super fi ci a li-
ta te, indiferenţă etc.

• Pilonii educaţiei în secolul XXI sunt: 
-  a învăţa să cunoşti;
-  a învăţa să faci;
-  a învăţa să fii;
-  a învăţa să convieţuieşti.

Formarea de competențe în științe

atitudine

cunoștinte

deprinderi

Știați că?
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• Sistemul naţional de învăţământ este structurat în: educația timpu-
rie, învățământul primar, învățământul secundar, învățământul terțiar 
non-universitar, învățământul superior.
• Învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional 
și învățământul postliceal se organizează pentru specializări și calificări 
profesionale stabilite de Ministerul Educației Naționale, în conformitate 
cu Registrul Național al Calificărilor.
• Competenţele-cheie incluse în strategiile de învățare pe tot parcursul 
vieții sunt: comunicarea într-o limbă maternă, comunicarea într-o lim-
bă străină, competența matematică, științifică și tehnologică, competența 
digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă 
și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală. 
• Competenţa profesională presupune îmbinarea și utilizarea armonioasă 
a cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor în vederea obținerii rezulta-
telor așteptate la locul de muncă.
• Standardul ocupaţional descrie activitățile și sarcinile profesionale spe-
cifice ocupațiilor, precum și competențele profesionale necesare practică-
rii unei ocupații. 

De reținut!

TURUL GALERIILOR: 
Se împarte colectivul de elevi în patru grupe de câte 4-5. Folosind diferite 

surse de informare, realizați planșe cu informații legate de urmă toa rele 
teme:

Grupa 1:  competențele unui mun ci tor în construcții; 
Grupa 2:  competențele unui ope ra tor chimist; 
Grupa 3:  competențele unui teh ni cian dentar; 
Grupa 4:  competențele unui pro gra mator. 
Veți lucra în echipă și veți re dacta pe coli de flipchart re zol va rea sar cinilor primite. După ex pi rarea timpului de lucru 

de 30 de minute, colile de flipchart vor fi expuse/afișate într-un loc vizibil și ușor accesibil, ca într-o galerie de artă. 
La solicitarea profesorului, veți „vizita” ga le ria și veți nota com pe  ten țele pro fesionale iden tificate la fiecare 

produs vizionat, care v-ar ajuta în alegerea unui viitor loc de muncă. 
Pentru a afla cum vă puteți dez  volta aceste com pe tențe, pro fe sorul va facilita discuții pe mar gi nea pro du selor 

realizate, dar puteți su gera și alte competențe care v-ar interesa. 

Aplicații

Asistentă medicală

Lucrul pe flipchart

Electrician de întreținere

Munca în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor

Exemple de competențe profesionale:

Electrician de întreţinere Asistent medical generalist

Competențe profesionale: Competențe profesionale:

• Realizarea, citirea şi interpretarea schemelor 
electrice;
• Folosirea trusei de scule;
• Măsurarea cu dispozitive electrice de bază;
• Executarea/modificarea instalaţiilor electrice;
• Controlul, diagnosticarea şi repararea insta-
laţiilor electrice;
• Efectuarea de revizii tehnice şi de întreţinere 
a instalaţiilor electrice;
• Respectarea NTSM şi PSI etc.

• Efectuarea  unei  anamneze  corecte  şi 
complete; 
• Efectuarea unui examen clinic general şi 
local corect;
• Urmărirea evoluţiei zilnice a pacientului;
• Consemnarea  datelor medicale,  planul 
de îngrijire şi îngrijirile acordate;
• Efectuarea testelor biologice de rutină;
• Realizarea puncţiilor venoase;
• Efectuarea injecţiilor.
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Tendințe în evoluția pieței muncii. 
Mobilitate ocupațională

La nivelul fiecărei țări, ideea de a crea și de a menține locuri de muncă re-
prezintă o provocare continuă, în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

Munca este o activitate creatoare de valori și reprezintă o necesitate vitală, 
fiind sursa de existență a omului. În economia de piață, munca este o marfă spe-
cială care se vinde și se cumpără pe piața muncii, la fel ca orice alt bun economic.

Piaţa locurilor de muncă se referă la oferta și cererea de forţă de muncă 
într-o economie, unde cei care solicită un loc de muncă reprezintă oferta, iar 
an gajatorii, cererea. Cererea și oferta de muncă se ajustează prin intermediul 
preţului muncii (salariul).

Cererea de muncă reprezintă cantitatea de muncă pe care angajatorii sunt 
dis puși să o achiziționeze și se exprimă prin numărul de locuri de muncă oferite.

Oferta de muncă reprezintă cantitatea de muncă pe care populația activă 
do rește să o presteze și se exprimă prin numărul de locuri de muncă solicitate.

Dezechilibrul dintre cererea și oferta de muncă conduce la şomaj în cazul 
în care numărul locurilor de muncă disponibile este mai mic decât numărul 
so licitanților.

În funcție de participarea la activitatea economică, se pot deosebi ur mă-
toa rele categorii de populație:

•  populația ocupată 
- toate persoanele de 15 ani și peste, care au desfășurat o activitate econo-
mică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puțin o oră în 
perioada de referință;
- șomerii - persoanele de 15 ani și peste, care în cursul perioadei de referință 
îndeplinesc simultan următoarele condiții: nu au un loc de muncă, sunt în 
căutarea unui loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul la un loc de 
muncă, în următoarele 15 zile.

Populația activă 
- toate persoanele de 15 ani și peste, care furnizează forța de muncă dis po-
nibilă pentru producția de bunuri și servicii în timpul perioadei de referință 
(o săptămână) 

•   elevi, studenți, pensionari, casnice, persoane dependente (întreținute de 
alte persoane ori de stat), persoane care se întrețin din alte venituri.

Populația inactivă 

Piața muncii

Căutarea unui job

Populația ocupată
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Gestionarea resurselor umane

Formare profesională

Profesii noi

Vlogger

•  Angajatori de TOP este considerat cel mai 
important  târg  de  carieră  din  România,  de-
dicat profesioniştilor şi tinerilor aflaţi în că-
utarea unui job.

•  EURES – Portalul mobilității europene pen-
tru forța de muncă – este o reţea de coo pe-
rare concepută pentru  facilitarea  liberei cir-
culaţii a lucrătorilor în ţările UE 28, pre cum şi 
în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Nor vegia.

Într-o eră de schimbări tehnologice rapide, de schimburi de informații 
și de apariție a industriilor de cunoaștere intensivă (cunoașterea a devenit o 
resursă ca oricare alta), în evoluția ocupării locurilor de muncă sunt evidente 
unele fenomene, precum: creșterea ponderii salariaților în totalul populației 
ocu pate, creșterea ponderii populației ocupate în sfera serviciilor, reducerea 
pon derii populației ocupate în sectorul secundar și primar, creșterea ponde-
rii femeilor și a tineretului în totalul populației ocupate și al ofertei, modifi-
cări în structura resurselor de muncă pe sectoare, ramuri etc. 

Progresul tehnologic și cel economic, în general, determină un proces 
con tinuu de înnoire și de restructurare a profesiilor:

•  apar profesii și calificări noi (domenii: financiar-bancar, asigurări, te-
le comunicații, informatică, management și marketing etc.);

•  unele profesii și calificări își pierd importanța (domenii: industria ex-
trac tivă, petrochimică etc.);

•  în unele situații, profesiile și calificările se mențin ca atare, dar se mo-
difică raportul dintre diferitele cunoștințe și deprinderi de muncă. 

Se conturează tot mai clar ideea că furnizorii de educație trebuie să pre-
gătească oamenii pentru un mediu economic în schimbare. Oferta edu ca țio-
nală trebuie realizată în conformitate cu locurile de muncă cerute pe piața 
muncii. Învățământul dual, care trebuie să sprijine mediul de business în 
pregătirea și recrutarea personalului, va lua amploare.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale pieței muncii o repre-
zintă mobilitatea ocupaţională, care presupune schimbarea locului de muncă, 
a ocupaţiei sau chiar a profesiei.

De multe ori, acest proces necesită o nouă formare profesională, diferită 
de cea inițială.

În toate domeniile apar noi ocupații sau reinterpretări ale celor existente, 
ca urmare a evoluției tehnologice. De regulă, pentru posturile nou-apărute 
pe piața muncii, angajatorii caută oameni cu abilități și experiență în dome-
nii înrudite, și cu un coeficient de învățare ridicat, adică persoane care vor să 
învețe continuu lucruri noi, adaptabile și flexibile. 

O NOUĂ OCUPAȚIE DE SUCCES: VLOGGER 
Vlogger este prescurtarea de la „video blogger” – adică o persoană care 

în loc să scrie pe un blog, postează clipuri în care vorbește despre anumite 
teme de interes comun: cultura generală (sunt un fel de profesori care pre-
zintă totul mai simplu, mai atractiv), despre viață, dragoste, relații, mu-
zică, manichiură, machiaj, modă și chiar pasiunea pentru gătit. El filmea-
ză, montează și publică videoclipuri scurte pe site-uri precum YouTube. 

Un vlogger trebuie să fie permanent la curent cu ceea ce se întâmplă în 
lume și să analizeze subiectele care atrag atenția. Naturalețe, spontaneita-
te, energie și bucurie sunt cel puțin câteva dintre calitățile pe care trebuie 
să le aibă un vlogger.

Pentru a facilita adaptarea la schimbările survenite pe plan economic, 
este importantă reconversia profesională - schimbarea profesiei, a activității 
din cauza unor condiții economice noi, a unor restructurări etc. 

Știați că?
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În plus, a apărut ideea de policalificare, o pregătire complexă a forței de 
muncă, care oferă posibilitatea de a aborda mai multe activități în funcție de 
cerințele pieței.

Una dintre noile tendințe care se remarcă, din punct de vedere al iniți a ti velor 
angajatorilor, este realizarea de programe speciale de training pentru tineri.

Un fenomen de luat în calcul este migraţia forţei de muncă, de obicei către 
zone mai dezvoltate economic. În Uniunea Europeană, libera circulație a lu-
crătorilor are ca scop principal deschiderea pieței europene a forței de muncă 
pentru toți lucrătorii din țările membre, o mobilitate ridicată care de ter mină 
creșterea oportunităților lucrătorilor de a găsi o slujbă și ale angajatorilor de 
a găsi persoane cu un nivel corespunzător al pregătirii. 

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă stabilește, pentru 
statele membre UE, un set comun de obiective în domeniu. Ea are ca principal 
scop să creeze locuri de muncă mai multe și mai bune pentru toți cetățenii 
Uniunii Europene.

• Munca se tranzacționează prin intermediul pieței muncii. 
• Piaţa muncii asigură reglarea cererii și a ofertei de forță de muncă, prin 
intermediul preţului muncii (salariul).
• Populația poate fi activă (populație ocupată și șomeri) și inactivă.
• Progresul tehnologic și cel economic determină un proces continuu de 
înnoire și de restructurare a profesiilor.
• Una dintre principalele tendințe în evoluția pieței muncii o constituie 
mobilitatea ocupaţională, care presupune: schimbarea locului de muncă, 
a ocupației sau chiar a profesiei.

De reținut!

1. Folosind datele publice puse la dispoziție de Institutul Național de Sta-
tistică, realizați un studiu legat de structura populației active/inactive în Ro-
mânia, în anul 2019.

2. Alcătuiți o listă cu cinci profesii/ocupații noi. Faceți o prezentare a unei 
profesii din lista voastră, răspunzând la întrebările:

• Cu ce se ocupă persoana calificată în acea profesie? 
• Care sunt îndatoririle postului?
• Unde se desfășoară activitatea și în ce condiții? 
• Ce instrumente/echipamente se folosesc?
• De ce aveți nevoie pentru a reuși? 

3. Descrieți efectele pozitive pe care le produce libera circulație a forței de 
muncă, la nivel global. Alcătuiți o listă cu avantaje/dezavantaje pentru două 
state între care migrează forța de muncă – statul de origine și statul gazdă. 
Folosiți ca sursă de documentare: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca-
tId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes.

4. Reușita în profesie se obține elaborând și respectând un plan propriu 
de dezvoltare personală. Realizați un referat cu tema „Motivația de a mă per-
fecționa”, pe baza noțiunilor învățate și a documentării.

Aplicații

Reconversie profesională

Migrația forței de muncă

Pensionari

Studenți

Economia de piață  —  sistemul  economic  în 
care deciziile referitor  la producţia şi dis tri-
buţia de bunuri se bazează pe inter ac ţi unea 
dintre  cerere  şi  ofertă,  care  determină  pre-
ţurile bunurilor şi serviciilor.

Dicționar
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Calitatea muncii şi relațiile de muncă

Aprecierea muncii de calitate

Experiență profesională

Condiții de muncă

Munca este activitatea conștientă, exclusiv umană, care se distinge prin 
efor tul intelectual și fizic, creatoare de bunuri economice și de noi valori. 
Omul știe, înainte de a munci propriu-zis, ce să facă, ce resurse să utilizeze, 
cum și la ce re zul tat trebuie să ajungă. Pentru ca rezultatul să fie cel dorit, 
trebuie să se desfășoare o muncă de calitate.

Calitatea muncii reprezintă factorul determinant al integrării în muncă și 
poate fi definită ca un cumul de capacităţi și funcţionalităţi generate de un 
loc de muncă. 

Factorii care influențează calitatea forței de muncă sunt:
•  caracteristici calitative: calități intelectuale, de motricitate, senzoriale, 

pregătire școlară și de specialitate, calificare;
•  caracteristici cantitative: vârstă, vechime în meserie și în unitate, ex-

periență profesională; 
•  atașament față de firmă și față de colectiv;
•  remunerarea forței de muncă;
•  participarea adulților la instruire și formare profesională.

Folosirea intensivă și eficientă a forței de muncă se concretizează în fac-
torul numit productivitatea muncii. Aceasta măsoară eficiența muncii depu-
se într-o anumită perioadă de timp și este influențată de următorii factori:

•  tehnici: nivelul tehnic, tehnologic și științific;
•  economici: organizarea muncii, calificarea salariaților;
•  psihologici: adaptarea la condițiile de muncă; comportamentul lu-

cră to rilor;
•  sociali: condiții de muncă și de viață, responsabilitate, nivel de cu noș-

tințe, experiență profesională;
•  structurali: structura pe produse, pe sortimente sau pe ramuri.

Creșterea calităţii forţei de muncă se realizează prin:
•  îmbunătățirea pregătirii profesionale și a formelor de pregătire a per-

so na lului;
•  stimularea oamenilor să lucreze;
•  împărțirea sarcinilor;
•  motivarea muncii definită de: mărimea veniturilor, condițiile de mun-

că, de locuit, de odihnă, de transport, gradul de ocupare a forței de muncă, 
asistență socială și medi cală, satisfacerea nevoilor culturale și spirituale.

Ambianța plăcută la locul de muncă are efect asupra con for tului angajați-
lor, asupra calității și productivității muncii. 
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Capacitatea de muncă a unui angajat este influențată de următorii factori:
•  biologici: sănătate, vârstă;
•  psihologici: aptitudini, atitudini, interes, motivație;
•  de ambianță fizică: temperatură, umiditate, iluminat, zgomot, condiții 

igienico-sanitare;
•  de ambianță psihică: cromatică, monotonie, muzică funcțională;
•  sociali: organizarea muncii, regimul de muncă, protecția muncii la locul 

de muncă.
Omul muncește având ca motivație îmbunătățirea nivelului de trai. Mo-

tivația muncii poate fi de natură materială și se concretizează prin salariu.
Eficiența lucrătorilor este strâns legată de obținerea satisfacțiilor în 

munca lor. Nivelul de performanță al acestora depinde de calitatea rela ții lor 
de muncă existente fie între colegi, fie între șefi și subordonați.

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bu-
nei-credințe.

Între angajator și salariat se stabilesc drepturile și obligațiile privind re-
lațiile de muncă, reglementate de Codul muncii.

Participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta 
reciproc. În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de 
tra ta ment față de toți salariații și angajatorii.

Drepturi ale salariaţilor Obligaţii ale salariaţilor

•  dreptul la salarizare pentru munca 
depusă;
•  dreptul la repaus zilnic și săptămâ-
nal;
•  dreptul la concediu de odihnă anu-
al;
•  dreptul la egalitate de șanse și de 
tratament;
•  dreptul la demnitate în muncă;
•  dreptul la securitate și sănătate în 
muncă;
•  dreptul la acces la formarea profe-
sională;
•  dreptul la informare și consultare;
•  dreptul la protecție în caz de conce-
diere;
•  dreptul la negociere colectivă și in-
dividuală;
•  dreptul de a participa la acțiuni co-
lective;
•  dreptul de a constitui sau de a adera 
la un sindicat;
•  alte drepturi prevăzute de lege sau 
de contractele colective de muncă.

•  obligația de a realiza norma 
de muncă sau, după caz, de a 
în deplini atribuțiile ce îi revin 
con form fișei postului;
•  obligația de a respecta dis-
ciplina muncii;
•  obligația de a respecta pre-
ve  de rile cuprinse în regula-
mentul intern, în contractul 
colectiv de muncă, precum 
și în contractul individual de 
muncă;
•  obligația de fidelitate față 
de an gajator în executarea 
atri bu țiilor de serviciu;
•  obligația de a respecta mă-
surile de securitate și sănătate 
a muncii în unitate;
•  obligația de a respecta se-
cretul de serviciu;
•  alte obligații prevăzute de 
lege sau de contractele colec-
tive de muncă aplicabile.

Motivația muncii

Relații între șef și subordonați

Rezultatul muncii depuse

•  Studiile  de  specialitate  arată  că  eficien-
ţa pauzelor depinde în mai mare măsură de 
modul în care acestea sunt distribuite în tim-
pul programului de  lucru şi de  felul  în  care 
sunt folosite, decât de durata lor.

•  Muzica funcţională în timpul producţiei are  
efecte  favorabile  asupra  capacităţii  de mun-
că, producând o deconectare psihică, înlătură 
efec tele obo selii şi asigură concentrarea aten-
ţiei la locul de muncă.

Știați că?
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• Calitatea muncii reprezintă factorul determinant al integrării în muncă 
și poate fi definită ca un cumul de capacități și funcționalități generate de 
un loc de muncă. 
• Condițiile de muncă, climatul la locul de muncă și relațiile interumane 
con diționează calitatea muncii.
• Productivitatea muncii este influențată de: condițiile de muncă și de via-
ță, cointeresarea materială, cali fi ca rea salariaților, com portamentul și re-
zultatele lucrătorilor.
• Între angajator și salariat se stabilesc drepturile și obligațiile privind
relațiile de muncă, reglementate de Codul muncii.

De reținut!

Rezultatul muncii depuse

Un nou loc de muncă

Evoluția productivității muncii 

Munca elevului

1. Realizați un eseu cu tema „Succesul în muncă”.
Înainte de a vă apuca de scris, este bine să aveți un schimb de idei cu cei-

lalți colegi. 
Etape de lucru: 
a. Scrieți eseurile în așa fel încât să fie interesante de citit pentru ceilalți 

colegi. 
b. Lăsați eseurile pe bancă și apoi plimbați-vă în liniște prin clasă și citiți 

ese urile colegilor. 
c. Din eseurile citite, selectați doi factori care influențează esențial succe-

sul în muncă și notați-i pe o foaie. Lipiți foile pe tablă. 
d. Centralizați și sintetizați factorii care determină succesul în muncă și 

notați-i în caiete.

2. Studiu de caz: „Povestea Mariei”: 
Timp de lucru: 10 minute.
„Mă numesc Maria și am 40 de ani. Sunt o mamă singură, am doi copii 

de școală. Lucrez ca operator de 15 ani. Îmi place mult ceea ce fac. Lucrez 
cu normă întregă (8 ore pe zi) și obțin un venit lunar care nu-mi acoperă 
necesarul de trai. Experiența, efortul și implicarea de care dau dovadă la 
serviciu, din păcate, nu contează pentru o mărire de salariu. Ce ar trebui să 
fac pentru a avea un salariu mai mare?” 

Mod de lucru:
a. Citiți cu atenție povestea Mariei. 
b. Ajutați-o pe Maria să găsească răspuns la întrebare. Puneți-vă în locul 

Mariei, încercați să gândiți la fel ca ea. Există mai multe răspunsuri posibile. 
c. Spuneți-vă părerea în fața clasei.

3. Tema pentru acasă reprezintă o sarcină încredințată elevilor cu scopul 
de a-și fixa/însuși cunoștințele dobândite la orele de curs. Aceasta constituie 
munca de zi cu zi a elevului, care nu este remunerată prin salariu, ci contri-
buie la instruirea sa.

Identificați factorii care influențează calitatea muncii voastre în realiza-
rea temei pentru acasă.

Aplicații
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Plan simplu de afaceri

1. Culegerea informaţiilor 
necesare (prețuri, 

concurență, furnizori, date 
tehnice, juridice etc.)

3. Redactarea planului 
(alegerea formei optime  

de prezentare)

2. Planificarea efectivă a  
activităţilor respective 

(alegerea strategiei potrivite 
și găsirea căilor de atingere a 

obiectivelor stabilite)

Planul de afaceri este un document scris, cu o structură clară, care de-
scrie natura afacerii, piața-țintă, avantajele pe care afacerea le va avea față 
de concurență, precum și resursele și aptitudinile de care dispun proprietarii 
afacerii. 

Planul de afaceri descrie drumul de parcurs al unei firme, stabilește misi-
unea, obiectivele, strategia și planurile de acțiune pentru derularea unei ac-
tivități specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.

Pentru întocmirea unui plan de afaceri este necesară parcurgerea a trei 
etape: 

Înainte de a scrie un plan de afaceri trebuie să se cunoască următorii 
indicatori:

•  existența altei persoane care se va implica în aceeași afacere (asociat), 
comunicare bună în stabilirea de obiective și implementarea diferitelor 
segmente din cadrul afacerii;

•  cui vindeți și cât cheltuiți?;
•  cunoștințe despre piață (numărul potențialilor clienți); 
•  cunoștințe despre administrarea banilor; 
•   modalitatea de a vinde; 
•  existența unor investitori și avantajele oferite de firma voastră.

Redactarea unui plan de afaceri

Analiza indicatorilor

Planul de afaceri ajută la:

•  stabilirea priorităţilor;
•  stabilirea responsabilităţilor oamenilor din  
echipa ta;

•  analiza eficienţei acestora;
•  verificarea bugetului de venituri şi chel  tu ieli;
•  stabilirea principalelor direcţii de dezvol-
tare a afacerii.

Știați că?
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Analiza pieței

Plan financiar

Elemente esenţiale într-un plan de afaceri

���pagina introductivă care conține logoul, numele afacerii, datele de 
contact.

��rezumatul planului de afaceri cuprinde pe scurt cele mai relevante 
informații din planul de afaceri, într-un limbaj cât mai simplu (să nu 
depășească o pagină A4).
Acest rezumat oferă o imagine de ansamblu asupra afacerii, prezintă 
produsele sau serviciile care sunt oferite, situația financiară a firmei, 
echipa care conduce afacerea, planul de dezvoltare a afacerii pentru 
următorii 3-5 ani și obiectivele care susțin planul de afaceri.

��descrierea afacerii cuprinde informații despre: tipul afacerii, nișa 
căreia se adresează cu serviciile sau produsele, dacă este o afacere 
offline sau online, structura organizațională (cine este proprietarul 
companiei, cine sunt acționarii – dacă există –, care sunt nivelurile de 
autoritate, cine face parte din echipa executivă, care sunt indicatorii 
de performanță în afacere, care sunt responsabilitățile angajaților).

��analiza pieţei: se va face o analiză a concurenței, apoi se vor identifica 
cerințele publicului-țintă. 

��produse și servicii: se vor stabili produsele sau serviciile oferite care să 
răspundă nevoilor pieței, beneficiile acestora, tehnologia de obținere/
execuție a produselor.

��testare și implementare: se va testa produsul sau serviciul la o scară 
mică, pentru a obține un feedback din partea clienților.

��planul financiar cuprinde situația financiară actuală și previziunile 
fi nan ciare necesare atingerii obiectivelor stabilite în planul de afaceri 
(numărul de clienți, valoarea medie pe vânzare, profitul).

��evaluarea riscurilor într-un plan de afaceri - liste cu potențialele 
riscuri la care este supusă afacerea și soluții pentru fiecare problemă 
identificată. 

��anexe – conțin informații de interes, copii după contracte, schițe 
tehni ce, studii de piață și CV-urile oamenilor-cheie din companie.

Planul de afaceri este ca o hartă care îi prezintă antreprenorului direcția ge-
nerală în care se îndreaptă și reperele care îi confirmă sau infirmă că se află pe 
drumul cel bun. Planul de afaceri este un instrument esențial în relațiile firmei 
cu băncile și în cadrul programelor de finanțare guvernamentală sau europeană.

Nu există o structură standard pentru planul de afaceri. Acesta se rea li-
zează în funcție de tipul de business, de dimensiunea acestuia, de piață, de 
etapa de dezvoltare în care se află.

Logo
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MODEL DE PLAN DE AFACERI:
Un plan de afaceri atipic a fost conceput de Consiliul reprezentativ al pă-

rinților de la o unitate școlară. Scopul afacerii este colectarea de fonduri pen-
tru dotarea laboratorului de informatică al școlii, prin realizarea și comercia-
lizarea de produse confecționate din materiale refolosibile. 

1. Sinteza planului de afaceri 
S.C. xxxxxxx S.R.L., cu un capital de 300 RON, a fost înființată în 2019 și 

este înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul xxxxxxx. Firma are 
sediul în localitatea Pădureni, strada Mihai Eminescu nr. 5, și este proprieta-
tea a doi părinți asociați, fiecare deținând 50% din părțile sociale.

Firma are ca obiect principal de activitate realizarea de produse hand- 
made de sezon și vânzarea acestora la târguri organizate la nivel de școală și 
de localitate. 

Considerăm că această afacere are reale șanse de reușită, deoarece există 
un interes major al comunității pentru problemele școlii și pentru produsele 
oferite spre vânzare. 

2. Descrierea afacerii
În primul an de funcționare s-au confecționat felicitări, podoabe pentru 

brad, decorațiuni, ornamente pentru sărbătorile de iarnă, din materiale refo-
lo sibile. Elevii au fost implicați în colectarea selectivă și în procurarea de ma-
teriale refolosibile. 

Produsele au fost realizate în cadrul unor ateliere de lucru la care au par-
ticipat, alături de angajații firmei, elevi și părinți - pe bază de voluntariat.

Comercializarea s-a făcut în cadrul unui târg de Crăciun promovat prin-
tr-un anunț publicat în presa locală, afișe și fluturași informativi distribuiți în 
comunitate - la magazine, firme, instituții.

Afacerea a avut o cifră de afaceri de 1 000 lei, iar 70% din profitul obținut 
va fi folosit la dotarea laboratorului de informatică al școlii prin achiziționa-
rea de componente utile. Restul profitului va fi reinvestit în materiale nece-
sare pentru realizarea altor produse.

În al doilea an ne propunem continuarea activității cu vânzarea de pro-
duse dedicate sărbătorilor de Paște, 1–8 martie, 1 iunie, cât și în cadrul altor 
manifestări oficiale or ga nizate în comunitate.

Începând cu al treilea an, ne propunem extinderea afacerii prin înfiin-
țarea unui spațiu de lucru și diversificarea produselor pentru a satisface 
gusturile cumpărătorilor. Din profitul obținut vom investi o parte pentru 
achiziționarea de noi laptopuri (ne propunem un laptop pe an).

3. Definirea pieţei
Clientela pe care o vizăm este alcătuită din membrii comunității (părinți, 

copii, salariații și funcționarii din firme și instituții), turiști, alte persoane 
participante la manifestări diverse.

4. Produsele și serviciile
Produsele oferite sunt felicitări, podoabe pentru brad, decorațiuni, orna-

mente, mărțișoare, aranjamente și tablouri decorative. Prețurile practicate 
în prezent pentru aceste produse variază între 2 și 50 de lei.

În viitor, odată cu extinderea afacerii, ne propunem abordarea unei noi 
game de produse handmade și comercializarea lor, inclusiv la târgurile de profil 

Termeni-cheie care se regăsesc 
într-un plan de afaceri:

•  Întotdeauna un nou capitol al planului de 
afaceri va începe pe o pagină nouă.

•  Numele şi marca (logoul, sigla) companiei 
se înregistrează la Oficiul de Stat pentru In-
venţii şi Mărci, pentru a le proteja.

•  cifra de afaceri: suma totală obţinută din 
vânzările produselor şi a serviciilor prestate 
pe o perioadă de timp determinată.
•  profitul:  diferenţa  dintre  venituri  şi 
cheltuieli.
•  prețul: reflectarea bănească a valorii bu-
nurilor sau serviciilor.

Produse handmade

Afiș de promovare

Știați că?
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Brainstorming

din municipiul aflat în apropiere. Producția unor produse de calitate se va asi-
gura prin: utilizarea de materiale de calitate superioară, gamă variată care să îl 
satisfacă pe cumpărător din punct de vedere al utilității, originalitate, estetică, 
ambalaj atrăgător, condiții corespunzătoare de depozitare și transport.

Pentru promovarea afacerii vom realiza un site unde ne vom face cunos-
cute produsele. 

5. Organizarea firmei și managementul acesteia
Firma va fi condusă de cei doi asociați care vor coordona întreaga activitate 

și vor controla personalul, se vor ocupa direct de problemele de producție, pre-
cum și de aprovizionare și desfacere. Evidențele contabile vor fi ținute de un 
contabil din afara firmei (extern), care are calificare și experiență în domeniu. 

Personalul angajat este constituit din două persoane. Personalul va fi se-
lectat, instruit și testat la locul de muncă. Cu fiecare angajat va fi încheiat un 
contract individual de muncă.

Afacere - activitate legală din diferite domenii 
eco nomice (agricol, industrial, comerţ, fi nan ciar 
etc.), desfăşurată în scopul obţinerii de profit.
SC – societate comercială. 
SRL  (societate cu răspundere  limitată)  - so-
cie tate constituită pe baza deplinei în cre deri, 
de două  sau mai multe persoane,  care pun 
în comun anumite bunuri, pentru a des fă şura 
o activitate comercială, în vederea îm pă rţirii 
profitului.

• Planul de afaceri este un document scris, cu o structură clară, care de-
scrie natura afacerii, piața-țintă, avantajele pe care afacerea le va avea față 
de concurență, precum și resursele și aptitudinile de care dispun propri-
etarii afacerii. 
Pentru întocmirea unui plan de afaceri este necesară parcurgerea a trei 
etape: culegerea informațiilor, planificarea activităților, redactarea pla-
nului.
• Elementele esenţiale într-un plan de afaceri sunt: pagina introductivă, re-
zu matul planului de afaceri, descrierea afacerii, analiza pieței, produse și ser-
vicii, testare și implementare, planul financiar, evaluarea riscurilor, anexe.

De reținut!

1. Respectând etapele de întocmire a unui plan de afaceri, realizați pro-
priul plan de afaceri, ținând seama de necesitățile familiei/comunității. Pre-
zentați planurile de afaceri în fața colegilor. Selectați cel mai bun plan (care 
res pectă etapele de concepere), cea mai bună idee de afacere pornind de la  
ne voile comunității în care locuiți, cea mai originală, cea mai de succes idee etc.

2. Propuneți un nume și un logo pentru planul de afaceri prezentat în 
manual. Folosiți metoda brainstorming (timp de lucru - 30 de minute). Ac-
tivitatea se va desfășura cu toți elevii clasei, iar profesorul își asumă rolul de 
moderator.

a. Etapa de pregătire: 
Fiecare elev primește câte o foaie de scris.
b. Etapa de emitere de idei creative: 
Fiecare elev scrie pe foaie o propunere de nume și logo pentru firmă și o 

lipește pe tablă.
c. Etapa selecţiei ideilor emise și de stabilire a numelui afacerii: 
Se vor încuraja și analiza combinațiile de idei și se va opta pentru soluția finală.

Observaţie: Nu se va critica nicio sugestie!

Aplicații

Lucru în echipă

Târg de Crăciun

Dicționar
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Dezvoltarea economică actuală, alimentată de progresul științific și teh-
nic, prezintă riscuri crescute pentru omenire și mediul înconjurător. Su-
praexploatarea resurselor naturale și marile amenajări de teritorii duc la dis-
trugerea mediului natural. 

Din majoritatea domeniilor de activitate profesională se obțin deșeuri, 
ambalaje, uleiuri minerale uzate, substanțe periculoase, emisii poluante, 
zgomot și vibrații etc, care poluează mediul înconjurător.

Industriile producătoare de energie electrică poluează, în principal, prin 
emisiile de gaze de ardere. Avariile la un baraj, un reactor nuclear sau alt tip de 
instalație au efecte grave asupra mediului. 

Industria auto/transporturile, din cauza motoarelor cu ardere internă, 
a traficului intens, a creșterii numărului de mijloace de transport personal, 
poluează mediul. Dezvoltarea transportului aerian și extinderea companiilor 
low cost au dus la o poluare masivă a aerului.

Activităţile agricole cauzează poluarea solului și a apei prin utilizarea ex-
cesivă a îngrășămintelor, a pesticidelor, a apei de irigație.

Activităţile din siderurgie produc pulberi, ape uzate, deșeuri solide (zgură, 
nisip de la formele de turnare). 

Activităţile din industria extractivă produc emisii de poluanți în atmosfe-
ră și în ape, afectează calitatea solului și îi schimbă categoria de folosință, cu 
impact asupra biodiversității.

Activităţile comerciale, inclusiv producția și schimbul de bunuri și servi-
cii, poluează mediul înconjurător mai ales din cauza modului în care se rea-
lizează managementul deșeurilor și al ambalajelor (majoritatea din plastic), 
precum și din cauza transportului acestora. 

Industria modei este responsabilă pentru 20% din apele uzate ale lumii, 
10% din emisiile de carbon și cantități vaste de deșeuri. 

Activitatea turistică poate avea un impact negativ asupra mediului, prin-
tr-un flux continuu de turiști, extinderea căilor de acces, schimbarea profilu-
lui localităților, toate acestea conducând la artificializarea zonelor.

Degradarea mediului înconjurător în urma activităților umane pune în pe-
ricol viitorul omenirii. 

Conceptul de dezvoltare durabilă propune un nivel optim de interacțiune 
între societate – activități economice – mediu, care pot evolua în interdepen-
dență, susținându-se reciproc. 

Dezvoltarea economică poate avea și efecte pozitive asupra mediului, 

Poluare în trafic

Resturi de materiale textile

Poluare sonoră

Selectarea deșeurilor
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permițând alocarea de mijloace financiare pentru implementarea măsurilor 
de protejare a mediului. Pe lângă măsuri de protecție a calității aerului, ape-
lor, solului, protecția mediului înconjurător include și gestionarea deșeuri-
lor, extinsă în toate domeniile de activitate, prin reducere-refolosire-reciclare.

În România, poluarea mediului este reglementată de un pachet legislativ 
care impune o serie de monitorizări privind impactul pe care îl au activitățile 
desfășurate în diverse domenii asupra mediului înconjurător. 

Una dintre direcțiile principale de acțiune ale Strategiei Naționale pentru 
Dezvoltare Durabilă este modernizarea sistemelor de educație și formare profesională, în sensul formării prin pro-
grame de studii a unor specialiști în educație ecologică, dezvoltare durabilă și calitatea vieții, care pot ocupa posturi 
în diferite instituții/firme angajatoare, în toate domeniile profesionale. Profesiile din domeniul protecției mediului 
(consilier ecolog, expert ecolog, inspector de mediu, evaluator de impact asupra mediului, analist de mediu, cercetător 
în ecologie și protecția mediului etc.) trebuie integrate obligatoriu pe piața muncii. 

Utilizarea eficientă a resurselor și adoptarea de măsuri de prevenire a poluării mediului în toate domeniile pro-
fesionale vor asigura o calitate mai bună a vieții pentru toți locuitorii planetei, atât pentru generația actuală, cât și 
pentru generațiile viitoare.

• Dezvoltarea economică actuală prezintă riscuri crescute pentru omenire și mediul înconjurător. Dezvoltarea 
economică excesivă are efecte negative: deșeuri, emisii poluante, modificarea spa țiu lui.

• Conceptul de dezvoltare durabilă presupune un nivel optim de interacțiune între societate – activități econo-
mice – mediu, care pot evolua în interdependență, susținându-se reciproc. 

• Profesiile din domeniul protecției mediului trebuie integrate obligatoriu pe piața muncii. 
• Protecția mediului înconjurător include gestionarea deșeurilor în toate domeniile de activitate, prin reduce-

re-refolosire-reciclare.

De reținut!

1. Alegeți un domeniu profesional. Identificați trei efecte negative pe care domeniul ales le are asupra mediului. 
Enunțați trei măsuri prin care se pot diminua aceste efecte.

2. Identificați tipuri de deșeuri din industria textilă și propuneți modalități de reutilizare a acestora. 
3. Metoda: ȘTIU - VREAU SĂ ȘTIU- AM ÎNVĂȚAT
Se împarte clasa în grupe a câte 4-5 elevi și fiecare grupă își va alege un reprezentant, care va nota pe fișa de lucru 

și la tablă ideile stabilite de membrii grupului.
La începutul lecției, profesorul anunță tema Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale și de-

senează la tablă tabelul cu rubricile „ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT”. Elevii desenează tabelul pe fișa de lucru.
Elevii completează coloana „ȘTIU” cu informațiile pe care le au despre tema propusă, apoi coloana „VREAU SĂ 

ȘTIU” (pe fișa de lucru și la tablă). La sfârșitul lecției vor completa coloana „AM ÎNVĂȚAT”.

Aplicații

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT

Despre importanța păstrării unui 
me diu în con ju rător curat

Cum influențează do me niile profesionale 
mediul în con jurător?

Gestionarea deșeurilor se face prin 
reducere-refolosire-reciclare

......... ......... .........

Analizați tabelul de pe tablă. Dacă în coloana „VREAU SĂ ȘTIU” au rămas întrebări fără răspuns, clarificați aceste 
aspecte împreună cu colegii și profesorul.

Inspector ecolog
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1.  Denumiți profesia/ocupația fiecărei persoane.
2.  Identificați domeniul profesional în care își des-

fășoară activitatea fiecare persoană și numiți 
două ocupații din aceeași familie ocupațională.

3.  Descrieți traseul de formare profesională par-
curs de fiecare persoană.

4.  Descrieți trei activități pe care trebuie să le des-
fășoare la locul de muncă, conform fișei postului.

5.  Pentru fiecare loc de muncă din imagini, enume-

rați factorii care contribuie la desfășurarea unei 
munci de calitate.

6.  Identificați posibilitățile de formare pro fe-
sio nală/policalificare ale fiecărei persoane și 
cum influențează acestea mobilitatea pe piața 
muncii.

7.  Descrieți modul în care activitățile desfășurate 
de cele șase persoane din imagini afectează ca-
litatea mediului înconjurător. 

I. Analizaţi imaginile de mai jos și răspundeţi la următoarele cerinţe:

II. Descoperă-ţi viitorul

După ce ați parcurs această unitate de în-
vățare și v-ați făcut o imagine de ansamblu 
des pre profesii/ocupații/domenii profe sio-
na le și specificul lor, realizați afișe de pre zen-
tare a profesiei/ocupației pe care v-ar plăcea 
să o aveți în viitor, utilizând materialele din 
portofoliul cu tema „Descoperă-ți viitorul”.

Expuneți afișele într-o galerie, în sala de 
clasă. 

Evaluarea portofoliului se va face prin 
raportarea materialelor realizate la scopul 
propus: familiarizarea elevilor cu profesii și 
ocupații de pe piața locurilor de muncă, în 
vederea orientării școlare și profesionale.
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Model de chestionar

Nu trebuie să răspundeți la toate întrebările. Argumetați răspunsurile!

Proiectul vostru

Evaluarea vizitei la un operator economic se va face pe baza caietului de lucru și în urma 
discuțiilor legate de activitățile desfășurate.
Așezați băncile din clasă în formă de U. 
Vizionați filmul realizat în urma vizitei de explorare sau expoziția cu produsele realizate. 
Analizați fiecare etapă de lucru și rezultatele vizitei. 
Desfășurarea evaluării
1.  Prezentarea activității elevilor implicați în realizarea vizitei de explorare (film, expo-

ziție, album etc.).
2. Autoevaluarea/evaluarea caietului de lucru, conform grilei de notare.
3. Completarea chestionarelor.
4. Concluzii: puncte de vedere, impresii.

GRILA DE NOTARE ȘI EVALUARE A PROIECTULUI

Nr. crt. Sarcina de lucru Punctaj Autoevaluare Evaluare

EVALUAREA CAIETULUI DE LUCRU

1. Pagina de deschidere cu denumirea proiectului și com-
ponența grupei

5

2. Completarea fișei de prezentare a operatorului economic 10

3. Completarea planului de vizitare și a programului pe zile 5

4. Realizarea fișei de investigare pe parcursul vizitei 15

5. Raportul vizitei 10

6. Rezultatul vizitei: interviu, colaj, film, articol etc. 20

7. Chestionarul de analiză pentru diferite profesii din cadrul 
operatorului economic 

20

8. Completarea corectă a fișei de lucru cu normele specifice 
de securitate și sănătate în muncă respectate în timpul 
lucrului

5

Total punctaj caietul de lucru 85

9. Implicarea în activitățile etapelor de lucru 10

 TOTAL 100

Ce anume ai învăţat? Cum ai învăţat?

- Ce ai aflat despre tine însuți (interesele, 
competențele tale)?
- Ce te-a impresionat cel mai mult? De ce?
- Ce te-a surprins?
- De ce anume ești mulțumit?
- Unde crezi că există probleme?

- Ce metode de lucru ai folosit?
- Cu ce metode te-ai descurcat bine? 
- Pentru care metode mai ai nevoie de practică?
- Ce sarcină de lucru a fost cea mai simplă pentru tine 
și care a fost cea mai laborioasă?
- Ce aspect te va ajuta cel mai mult în viitor?

TEMA PROIECTULUI: Vizita de explorare la un operator economic
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Timp de lucru: 50 de minute
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut.

SUBIECTUL I (20 de puncte)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect 
la cerinţele de mai jos.  (5 x 2 puncte = 10 puncte)
1. Învățământul dual este o formă de organizare a 
învățământului:
a. liceal;
b. superior;
c. profesional;
d. primar. 
2. Filiera teoretică are următoarele profiluri:
a. teologic;
b. servicii;
c. real și umanist;
d. artistic.
3. Populația inactivă include următoarele categorii 
de populație:
a. muncitori;
b. șomeri;
c. ingineri;
d. elevi și studenți. 
4. Calificarea obținută prin studii definește:
a. profesia;
b. funcția;
c. meseria; 
d. ocupația.
5. Cererea și oferta de muncă se ajustează prin:
a. contract;
b. salariu;
c. profesionalizare;
d. pregătire școlară.
 
B. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos și notaţi în 
dreptul fiecăreia litera A dacă afirmaţia este consi-
derată adevărată și litera F dacă afirmaţia este con-
siderată falsă. (5 x 2 puncte = 10 puncte)
1. Ocupația este activitatea utilă, aducătoare de ve-
nit, pe care o desfășoară o persoană într-o unitate 
economico-socială. 
2. Cunoștințele sunt deprinderi care se formează 
prin exercițiu, repetare și exersare. 
3. Standardul ocupațional este documentul care descrie 
activitățile și sarcinile profesionale specifice ocupațiilor. 

4. Munca este o activitate creatoare de valori și re-
prezintă o necesitate vitală, fiind sursa de existență 
a omului. 
5. Reconversia profesională înseamnă schimbarea 
locului de muncă.

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)
Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile de 
mai jos să aibă sens și să fie corecte din punct de ve-
dere știinţific: (10 x 2 puncte = 20 de puncte)
1. Piața locurilor de muncă se referă la ............ și 
............ de forță de muncă într-o economie.
2. Filiera tehnologică a învățământului liceal include 
profilurile: ............, ............, ............ și protecția mediu-
lui;
3. Competența profesională reprezintă capacitatea 
de a aplica, transfera și ............ cunoștinte și ............ 
necesare în desfășurarea activităților la locul de 
muncă. 
4. Pentru întocmirea unui plan de afaceri este nece-
sară parcurgerea a trei etape: ............, ............ și redac-
tarea planului.
5. Conceptul de dezvoltare durabilă presupune un 
nivel optim de interacțiune între societate, ............ și 
mediu.

SUBIECTUL al III-lea (50 de puncte)
Toate ocupaţiile contribuie la îmbunătăţirea nivelu-
lui de trai al oamenilor.
1. Definiți noțiunile: profesie, ocupație.
 (2 x 5 puncte = 10 puncte)
2. Descrieți traseul educațional pe care ar trebui să-l 
urmeze o persoană pentru a fi electrician de întreținere.
 (10 puncte)
3. Enumerați două competențe ale acestei profesii.
 (2 x 5 puncte = 10 puncte)
4. Denumiți două ocupații din aceeași familie ocupa-
țională. (2 x 5 puncte = 10 puncte)
5. Descrieți două efecte pe care activitățile din in-
dustria producătoare de energie electrică le au asupra 
mediului.  (2 x 5 puncte = 10 puncte)

Evaluare sumativă



Grupa 1- ENERGIA ELECTRICĂ

DESCRIE Funcționarea unei centrale electrice

ANALIZEAZĂ
Tehnologiile de producere a energiei electrice din punct de vedere al avantajelor și al 
dezavantajelor

ASOCIAZĂ Rețeaua de transport și rețeaua de distribuție

COMPARĂ Centralele electrice convenționale cu cele neconvenționale

ARGUMENTEAZĂ Energia electrică este benefi că pentru mediul înconjurător?

APLICĂ Domenii de utilizare a energiei electrice

Grupa 2 - CONSUMATORI DE ENERGIE ELECTRICĂ

DESCRIE Rolul tabloului electric

ANALIZEAZĂ Instalația electrică din locuință

ASOCIAZĂ Consumatorii din locuință cu consumurile și costurile energiei electrice

COMPARĂ Lămpile de iluminat

ARGUMENTEAZĂ Utilizarea curentului electric în scopuri benefi ce omului

APLICĂ Măsuri de economisire a energiei electrice

Grupa 3 -DOMENII PROFESIONALE

DESCRIE Tendințele în evoluția pieței muncii

ANALIZEAZĂ Traseul de educație și dezvoltare profesională

ASOCIAZĂ Ocupația cu fi șa postului

COMPARĂ Zonele de dezvoltare ale României

ARGUMENTEAZĂ Necesitatea de interacțiune dintre societate – agenți economici - mediu

APLICĂ Idee de afaceri pornind de la necesitățile comunității

DESCRIE

ANALIZEAZĂ

COMPARĂ

ARGUMENTEAZĂ

ASOCIAZĂ

APLICĂ

RECAPITULARE 
FINALĂ

Împărțiți clasa în trei grupe, corespunzător celor trei unități de învățare studiate. Aveți nevoie de trei cuburi 
cu fețele diferit colorate (vezi modelul din imaginea de mai jos). 

Grupa 1 va arunca cubul și va examina tema dată din perspectiva cerințelor de pe fețele cubului, până când 
se epuizează cele șase sarcini de lucru. Prezentați răspunsurile oral, după consultare între membrii grupei, iar 
colegii din celelalte grupe aduc completări, dacă este cazul. Pe rând, grupele 2 și 3 vor proceda în mod identic.

Profesorul coordonează și apreciază activitatea elevilor.

86 Recapitulare 
fi nală



Grupa 1- ENERGIA ELECTRICĂ

DESCRIE Funcționarea unei centrale electrice

ANALIZEAZĂ
Tehnologiile de producere a energiei electrice din punct de vedere al avantajelor și al 
dezavantajelor

ASOCIAZĂ Rețeaua de transport și rețeaua de distribuție

COMPARĂ Centralele electrice convenționale cu cele neconvenționale

ARGUMENTEAZĂ Energia electrică este benefi că pentru mediul înconjurător?

APLICĂ Domenii de utilizare a energiei electrice

Grupa 2 - CONSUMATORI DE ENERGIE ELECTRICĂ

DESCRIE Rolul tabloului electric

ANALIZEAZĂ Instalația electrică din locuință

ASOCIAZĂ Consumatorii din locuință cu consumurile și costurile energiei electrice

COMPARĂ Lămpile de iluminat

ARGUMENTEAZĂ Utilizarea curentului electric în scopuri benefi ce omului

APLICĂ Măsuri de economisire a energiei electrice

Grupa 3 -DOMENII PROFESIONALE

DESCRIE Tendințele în evoluția pieței muncii

ANALIZEAZĂ Traseul de educație și dezvoltare profesională

ASOCIAZĂ Ocupația cu fi șa postului

COMPARĂ Zonele de dezvoltare ale României

ARGUMENTEAZĂ Necesitatea de interacțiune dintre societate – agenți economici - mediu

APLICĂ Idee de afaceri pornind de la necesitățile comunității

87Evaluare 
fi nală

Timp de lucru: 50 minute
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut.

SUBIECTUL I (20 de puncte)
Completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos cu noţiunile corespunzătoare. 
 (10 x 2 puncte = 20 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Denumiți elementele prezentate în imagini și precizați rolul acestora.  (6 x 5 puncte = 30 puncte)

SUBIECTUL al III-lea (20 de puncte)
Presupunem că ocupați un loc de muncă. Folosind metoda pălăriilor gânditoare exprimați-vă ideile/
gândurile despre „Cel mai implicat angajat”.

SUBIECTUL al IV-lea (20 de puncte)
Realizați un eseu cu tema „Colectarea selectivă a deșeurilor”, după următorul plan de idei:
a. Explicați conceptul de dezvoltare durabilă. (4 puncte)
b. Numiți tipuri de deșeuri rezultate din diferite domenii de activitate profesională. (4 puncte)
c. Descrieți DEEE și efectele pe care le au asupra mediului. (4 puncte)
d. Argumentați necesitatea de gestionare a deșeurilor prin colectare selectivă. (8 puncte)

Centrala electrică Energia primară utilizată Resurse folosite
Centrala hidroelectrică energia hidraulică ape curgătoare

.... energia chimică …..
Centrala nucleară ….. combustibili nucleari

…. ….. vânt
Centrala solară ….. …..

…. … izvoare geotermale
…. energia hidraulică maree, valuri, curenți oceanici

1 2 3 4 5 6

... .... ... ... ... ...

Ce informaţii aveţi 
despre ocupaţia 
aleasă?
Ce informaţii 
aţi vrea să afl aţi 
despre aceasta?

Ce activităţi sau 
responsabilităţi din 
fi şa postului vă plac 
mai mult? 

Ce oportunităţi de 
avansare există la 
acest loc de muncă?

Ce obligaţii aveţi ca 
angajat la acest loc 
de muncă?
La ce riscuri vă 
expuneţi dacă nu le 
respectaţi?

Cum putem avea un 
loc de muncă mai 
bun? Ce ar trebui 
să faceţi pentru 
o salarizare mai 
bună?

Ce înseamnă 
pentru angajator 
„un angajat 
implicat”?

Neutru Emoţii Optimism Critică Inovaţie Control

EVALUARE FINALĂ



RĂSPUNSURI

Pag. 11 – Aplicaţii: g-1; f-2; h-3; a-4; b-5; c-6.
Pag 32- Evaluare sumativă
 I. A. 1.a; 2.d; 3.c; 4.b; 5.a. B. 1. F, 2. F, 3. A, 4. F, 5. A. 
 II. 1. ridicătoare, foarte înaltă, coborâtoare; 
2. solară, geotermică, inepuizabilă; 3. interior, 
decorativ; 4. fotovoltaice, solară. 
III. 1. pag. 14; 2. pag.15; 3. pag. 14; 4. pag. 25-26; 5. 
pag. 27-28.
Pag. 35 – Aplicaţie: legarea becurilor în paralel și 
în serie; lipsește întrerupătorul.
Pag. 42- Aplicaţii
1. Pag. 38; 3. Pag. 34
Pag. 50 - Aplicaţii: 2. exemplu de calcul la pag. 48.
Pag. 53 – Aplicaţii 
2. a) P=60W=0,06kW, E=0,06kWx4h=0,24kWh;  
b) 0,168kWh, c) 0,06kWh d) 0,036kWh
Pag. 58 - Evaluare sumativă
  I. A. 1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. d. B. 1. A; 2. A; 3. F;  
4. F; 5. F.
 II. 1. instalația electrică; 2. iluminat; 3. potențial; 
4. negociază; 5. fază, serie; 6. energia electrică;  
7. diodă; 8. căldură, mișcare.

III. 1. pag. 37; 2. pag. 40; 3. pag. 51-52; 4. pag. 54-55
Pag. 85 - Evaluare sumativă 
   I. A. 1 c; 2. c; 3. d; 4. a; 5. b. B. 1. A; 2. F; 3. A;  
4. A; 5. F. 
  II: 1. cererea, oferta; 2. tehnic, servicii, resurse 
naturale; 3. a combina, deprinderi; 4. culegerea 
informațiilor, planificarea activităților; 5. activități 
economice.
III. 1. pag. 60; 2. pag. 68; 3. Folosiți Clasificarea 
Ocupațiilor din România ; 4. exemplu pag. 60;  
5. pag. 81
Pag. 87 – Evaluare finală
  I. centrala termoelectrică, combustibili fosili, 
energie nucleară, centrala eoliană, energia eoliană, 
energia solară, soarele, centrala geotermală, ener-
gia geotermică, centrala mareomotrică.
 II. 1. contorul – pag. 37; 2. tabloul electric –  
pag. 37, 3. becul – pag. 40; 4. siguranța automată 
– pag. 38; 5. mixer – pag. 44-45; 6. întrerupător – 
pag 38.
III. Recitiți pag. 59-82
IV. a. pag. 81; b. pag. 81-82; c. pag. 46.

88 Răspunsuri
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