
Portofoliu Practică Anul III,  

 
Competenţe ce se urmăresc a fi dobândite în urma activităţii de practică:  
 
1.Cunoştinţe teoretice 
 Să-si însusească cunostinţe si deprinderi în domeniul specializării; 
 Să asimileze tehnologii implementate în practica industrială; 
 Să cunoască utilajele si echipamentele tehnologice aflate în dotarea unităţilor 

industriale; 
 Să cunoască modul de elaborare a documentaţiei tehnologice si constructive; 

 
2.Abilităţi ce se vor dobândii 
După parcurgerea activităţii de practică studenţii vor fi capabili: 
− să recunoască procedeele de prelucrare uzual întâlnite; 
− să identifice utilajele și S.D.V.-urile utilizate în fabricaţie; 
− să cunoască metodele de reglare a mașinii-unelte 
− să înteleagă modul de întocmire a unui itinerar tehnologic. 
 
Obiective:  
1. Prezentarea maşinilor CNC; 
2. Proiectarea (modelul 3D) a două repere (o piesă de tip arbore şi una de tip carcasă), 
desenul de execuţie şi itinerarul tehnologic pentru fiecare reper.  
 
 
3. Conţinutul dosarului(caietului) de practica (va fi scris de mână foi A4 iar desenele vor fi 
desene de mână, numar minim de foi 10) 
Caietul de practică va cuprinde informaţii despre: 
 
1.Prezentarea a două maşini CNC la alegere;  
Specificații:Pentru prezentarea mașinilor se vorbește despre ce tipuri de operații pot fi realizate pe mașina-
unealtă, schema cinematică a acesteia, descrierea parților componente etc. Se poate alege a se discuta 
despre freze CNC, strunguri CNC, masini de rectificat CNC, centre de prelucrare, strunguri cu scule 
antrenante, Prese, Apkant-uri etc.); 
 
2. Prezentarea generală a trei dispozitive uzual întâlnite în atelierele de prelucrare; 
Specificații: Se va vorbi despre rolul acestora, principiul de lucru, avantaje etc. Se poate opta pentru a se 
vorbi despre: menghine, universale, capete divizoare, mese magnetice și electromagnetice, mese 
vacumetrice, dispozitive cu bucse elastice, cleme de fixare, bride, bride cu împingere laterală etc. 
 
3. Modelul 3D a două piese la alegere proiectate în SolidWorks; 
Specificații: se alege oricare două piese si se atasează fisierul cu modele atunci cand se trimite caietul de 
practica spre evaluare 
 
4. Desen de execuție realizat de mână pentru unul din modelele propuse; 
Specificații: documenul se atașează la caietul de practică; 
 
5. Itinerarul tehnologic propus pentru prelucrarea piesei. 
Specificații:se poate utiliza modelul prezentat în pagina 3. 
 

Modul de examinare şi atribuirea notei: 
Pas 1: Studentul transmite printr-un e-mail spre responsabilul de practică, caietul de 

Pas 2: Colocviul se va realiza pe Team și constă în verificarea cunostinţelor timp de 6-10 
min./student;  

Specializarea: Tehnologia Construcițiilor de Mașini 

practică+modelele arhivate într-un document cu denumirea: nume_prenume_3TCM_Z 
2021 



Pas 3: Răspunsurile și dosarul de practică se apreciază și se notează. 
 
Formula de calcul a notei: 
N=0,6C+0,4P; unde N-nota finală(Admis sau Respins), C-nota la colocviu, P-nota pe 
dosarul de practică 
Condiţia de obţinerea ”Admis„ la colocvit este necesar ca: N>5; C>5; P>5; 
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