
 

OFERTĂ DE PREȚ 

- 150 Eur pentru Profesori -  
A. Cărți și Manuale 

Nr 

crt 
Denumire produs 

Preț unitar 

RON cu 

TVA 

Imagine produs 

1.  

Culegere de formule si simboluri grafice in 

domeniul prelucrării metalelor 

 

- Cod produs: CH 100142 

- Descriere: Prima ediție din 2005, 56 de 

pagini, format DIN A5. 
Acest manual conține formulele de bază care pot fi 

întâlnite în examenele intermediare și finale pentru 

prelucrarea metalelor și desen tehnic. Conținut: formule 

generale, calcule fizice, calcule mașini-tehnice, calcule 

de rezistență, bazele geometrice ale programarii NC, 

calcule de consum de gaz, hidrostatică, hidraulică, 

pneumatică, inginerie electrică, etc. 

 

*Carte în limba engleză! 

115,00 

Ron 

 

2.  

Culegere de formule si simboluri grafice in 

domeniul electric 

 

- Cod produs: CH 100144 

- Descriere: Prima ediție din 2006, 55 de 

pagini, format DIN A5. 
Acest manual conține formulele de bază care pot fi 

întâlnite la examenele intermediare și finale, în sistemul 

educațional german, pentru domeniul Electronică de 

putere. Conținut: Principii generale, Geometrie, Calcule 

fizice 

Calcule raport de transmisie, Principii generale de 

energie electrică, Câmp magnetic, Câmp electric, 

Elemente de bază intr-un circuit de curent alternativ, 

Calcule într-un circuit de curent alternativ, Curent 

alternativ trifazic, Surse de alimentare, Masini electrice, 

Electronică, Tabele 
*Carte în limba engleză! 

115,00 

Ron 

 



3.  

Tehnologie în domeniul auto 

 

- Cod produs: CH 72618 

- Descriere: Ediție din 2008, 1266 pag. 
A 8-a editie actualizata semnificativ, este o necesitate 

pentru inginerii care lucrează în industria auto. ,, 

Tehnologie in domeniul auto'' este publicarea pilot din 

seria manualului BOSCH pe diferite tehnologii de 

automobile; unul din seturile de referință pe care 

inginerii de automobile le au la dispoziție, acum traduse 

în 11 limbi diferite, ofera expertiza de lungă durată și 

tehnologii inovatoare . Aceasta noua editie este 

actualizata în mod semnificativ, cu modificările-cheie, 

inclusiv un accent mai mare pe sisteme electrice, precum 

și un nou capitol privind sistemele de asistență a 

șoferului. Foarte apreciata în întreaga industrie de 

automobile, este folosita ca o referință rapidă pentru a 

oferi detaliile necesare pentru mai multe idei complexe. 
*Carte în limba engleză! 

315,00 

Ron 

 

4.  

Acționări mașini electrice 

 

- Cod produs: CH 74469 

- Descriere:  
Această carte se adresează începătorilor care doresc să 

obțină o primă imagine de ansamblu asupra mașini 

electrice . Începând cu un rezumat de legi fizice și 

metode electro tehnice necesare pentru înțelegerea de 

masini electrice, cartea ofera cititorului o înțelegere de 

bază in proiectare , cum ar fi transformatoare, motoare 

asincrone trifazate, și motoare de curent continuu. Cartea 

conține o serie de figuri și exemple de metode de calcul 

de bază pentru mașini electrice și unități de stocare. 

 

 

*Carte în limba engleză! 

198,40 

Ron 

 

5.  

Bazele sistemelor automate 

 

- Cod produs: CH 74468 

- Descriere:  
Această carte oferă o introducere cuprinzătoare în fizica 

fundamentală și principiile tehnice de bază de comandă 

automată și tehnologie de acționare. Se acordă o atenție 

deosebită la proiectarea și dimensionarea unități electrice 

de alimentare în tehnologia de automatizare. Aceasta 

ajută inginerii și tehnicienii pentru a pune în practică 

fundamentele teoretice de comandă automată și 

tehnologie de acționare pentru mașini din industria de 

scule, sticlă și ceramică, precum și în industria de 

prelucrare a lemnului și de ambalare. De asemenea, se 

ocupă cu aplicarea de roboți și alte manipulatoare. 

Relațiile dintre controlul automat și inginerie mecanică 

sunt descrise și explicate, ceea ce face cartea, de 

asemenea, deosebit de utila pentru elevii de discipline 

tehnice.  

*Carte în limba engleză! 

465,00 

Ron 

 



6.  

Mecatronica: Teorie și Aplicații 

 

- Cod produs: CH 73084 

- Descriere: Ediția a II-a 2000, 318 pag 

*Carte în limba engleză! 

347,00 

Ron 

 

7.  

Acționări hidraulice 

 

- Cod produs: CH 73092 

- Descriere: Introducere; Pompe si motoare 

hidraulice; Pompe cu roti dintate si motoare; 

Pompe electro-hidraulice; Unități de putere 

compacte; Supape; Supape de presiune; Flux 

supape de control; Supape de control 

direcțional; Circuite de bază în sisteme 

hidraulice; Aplicații 

 

 

*Carte în limba engleză! 

453,24 

Ron 

 

8.  

Pneumatica: Teorie și Aplicații 

 

- Cod produs: CH 73088 

- Descriere: Prima ediție 1998, 166 

pagini 
Aceasta carte descrie și ilustrează într-un mod compact 

operarea cu componente pneumatice si 

electropneumatice (cu excepția componentelor 

proporționale și de control), împreună cu funcția și 

funcționarea lor. 

 

 

*Carte în limba engleză! 

250,00 

Ron 

 

 



 

OFERTĂ DE PREȚ / 150 Eur pentru Profesori  
 

B. Software educațional 

Denumire produs Detalii produs Imagine 

Motorul Diesel  

(Soft educational în limba 

română) 

Pret unitar: 200 Ron  

(cu TVA) 

Programul didactic Vogel Motorul Diesel descrie 

sistemul complet al unui motor Diesel modern de la 

principiul de lucru pana la comanda electronica a 

motorului. Pe langa optimizarea performantelor 

motorului si a consumului de carburant, un loc 

important il ocupa masurile actuale de reducere a 

poluarii mediului. Pentru cel interesat in mod 

deosebit, este posibil accesul direct la paginile 

respective, ca si informarea pe baza dictionarului de 

specialitate inclus in program. Continut: Principiul 

de lucru al motorului Diesel, Constructia si 

componentele motorului, Sistemul de alimentare cu 

carburant, Alimentarea cu aer, Sistemul de evacuare 

si tratare a gazelor reziduale, Comanda electronica 

a motorului  

 

Sisteme electronice in 

automobile 

 (Soft educational în limba 

română) 

Pret unitar: 200 Ron  

(cu TVA) 

Un management al motorului fara sisteme 

electronice este astazi de neconceput. O importanta 

decisiva pentru intelegerea modului de functionare 

a electronicii moderne din vehicule o are, pe langa 

cunoasterea bazelor tehnicii de bus, cunoasterea 

dezvoltarii sistemelor de aprinere si injectie a 

motoarelor Otto si Diesel. Acest program ne 

conduce pas cu pas prin aceasta tematica, dar 

permite totodata accesul direct la teme individuale, 

precum si informarea detaliata prin dictionarul de 

specialitate: Generalitati despre sisteme electronice, 

Sisteme electronice de aprindere, Sisteme cu 

injectie continua, Sisteme cu injectie intermitenta, 

Reglajul Lambda, Sisteme de aprindere si injectie 

combinate, Sisteme de injectie Diesel electronice, 

Teste  
 



 

OFERTĂ DE PREȚ / 150 Eur pentru Profesori  
 

C. Kituri de practică / Truse 

Nr 

crt 
Denumire produs 

Preț unitar 

RON cu 

TVA 

Imagine produs 

1)  

Kit de învățare 

Zarul Electronic 
Cod produs: CH64151 

Acest proiect transmite cunoştinţele de bază necesare 

procesului de formare în domeniul electric. Cursantul îşi 

va dezvolta la finalul lucrării, abilităţile montării pieselor 

pe placuţa de cablaj cât şi de testare şi punere în funcţiune 

a unui sistem electronic. Kitul de montare al zarului 

electronic este necesar elevilor din liceele de specialitate 

cu profil electric şi electronic în cadrul lucrărilor practice 

din atelierele din şcoala proprie. Executarea practică a 

zarului electronic, reprezintă o metodă de aprofundare a 

cunoştintelor teoretice despre următoarele componente 

electronice: tranzistoare, circuite integrate TTL şi CMOS, 

rezistențe,condensatoare şi diode LED şi însuşirea 

competențelor practice necesare. Proiectul cuprinde trei 

părţi distincte : execuţia părţii mecanice, execuţia părţii 

electronice şi montajul final al zarului. Execuţia mecanică 

cuprinde realizarea plăcii de bază din aliaj AlMg şi a 

panoului cu leduri din material plastic, conform desenelor 

tehnice de execuţie. Execuţia părţii electronice cuprinde 

realizarea circuitului imprimat principal şi al circuitului 

imprimat cu leduri, prin lipirea tuturor componentelor 

electronice, conform schemei şi desenului cablajului 

imprimat. În ultima etapă se vor monta elementele 

confecţionate anterior şi se va finaliza zarul electronic 

conform algoritmului din documentaţia tehnică a 

proiectului. 

Componență: 

 Documentație tehnică pentru profesor 

 Documentație tehnică pentru elev 

 Set de piese : diferite componente electronice, 

cablaj, baterie 9V, scule 

Conținutul documentației: 

 Descrierea pașilor de lucru 

 Desene tehnice 

 Lista de piese 

 Întrebări de ghidaj cu soluțiile aferente 

 Evaluare 

225,00 

Ron 

 
 

 

 

 



2)  

Kit de învățare 

Orga de lumini cu 3 canale 
Cod produs: CH64082 

 

Prin intermediul acestui proiect compact cursanţii îţi 

însusesc calificarile cheie pentru profesia de electronist. 

Se vor deprinde abilităţile de realizare a schemelor 

electrice , de montare a pieselor, de lipire şi de punere în 

funcţiune a sistemelui. Kitul de montare al orgii de lumini 

este necesar elevilor din liceele de specialitate cu profil 

electric şi electronic în cadrul lucrarilor practice din 

atelierele şcolare proprii. Executarea practica a orgii de 

lumini, reprezintă o metodă de aprofundare a 

cunoştintelor teoretice despre următoarele componente 

electronice: tranzistoare, tiristoare, rezistențe, 

condensatoare şi bobine şi însuşirea competențelor 

practice necesare. Lucrarea de proiect „Orgă de lumini cu 

3 canale” se compune din următoarele faze: informare, 

montajul componentelor, controlul și punerea în 

funcțiune. Faza de informare presupune prezentarea mai 

multor etape, respectiv descrierea sarcinii şi descrierea 

funcţională a ansamblului Orga de Lumini, prezentarea 

normelor de securitate, prezentarea instrucţiunilor de 

operare, de lipire şi prezentarea modulelor de calificare 

profesională. În cadrul acestei faze de montaj al 

componentelor, cursanţilor le sunt descrise sarcinile 

incluse, lista de necesar, planificarea lucrului şi 

documentaţia necesară desfăşurării activităţilor. Cea de-a 

treia fază, cea de control, presupune descrierea sarcinilor 

de control vizual, de verificare electrică şi prezentarea 

unor forme de control şi evaluare. Faza a patra prezintă 

cursanţilor modalităţile de punere în funcţiune a orgii de 

lumini cu 3 canale, iar ultima fază, cea de verificare a 

erorilor vizează verificarea fiecărui pas realizat în 

construirea şi punerea în funcţiune a orgii de lumini. 

Componență: 

 Documentație tehnică pentru profesor 

 Documentație tehnică pentru elev 

 Set de piese: kit complet componente electronice 

,scule, carcasă, cablaj. 

135,00 

Ron 

 

3)  

Kit de învățare 

Detector Alarmă 
Cod produs: CH75053 

 

Kitul de montare al detectorului de alarmare este necesar 

elevilor din liceele de specialitate cu profil electric şi 

electronic în cadrul lucrărilor practice din atelierele 

şcolare proprii. Realizarea acestei lucrari de proiect este 

similară unui contract primit de la un client. După 

finalizarea proiectelor, studentul se presupune că va avea 

calităţile necesare pentru a lucra în producţie. Executarea 

practică a detectorului de alarmă reprezintă o metodă de 

aprofundare a cunoştintelor teoretice despre următoarele 

componente electronice: tranzistoare, rezistente, 

condensatoare şi circuite integrate şi însuşirea 

competentelor practice necesare. Lucrarea de proiect se 

compune din mai multe faze: informare, montajul 

componentelor, control şi punere în funcţiune. În faza de 

informare a proiectului se procură informaţii importante, 

de care cursanţii au nevoie pentru montajul şi punerea în 

70,00 

Ron 

 



funcţiune a ansamblului electronic, despre modul de 

operare al componentelor electronice folosite. În faza de 

montaj al componentelor se verifică dacă kitul de montaj 

este complet pe baza listei de necesar, trecându-se apoi la 

echiparea plăcuţei imprimate pe baza planului de 

asamblare şi a schemei electronice. În faza de control se 

realizează o verificare mecanică a poziţionării corecte a 

pieselor şi o verificare electrică a montării pieselor 

conform schemei şi desenului plăcii de cablaj imprimat. 

Acest detector trebuie să ofere atât alarme vizuale cât şi 

acustice. Acestea trebuie să fie vizibile, respectiv să se 

poată auzi şi în condiţii extreme, cum ar fi întuneric sau 

zgomot puternic. Se stabilesc câteva cerinţe 

fundamentale: 

 Semnalizarea cu ajutorul unui semnal acustic 

 Semnalizarea printr-un semnal optic 

 In stare de repaos detectorul de alarmă nu trebuie să 

preia sarcini 

 Trebuie dezvoltată o soluţie simplă şi ieftină. 

4)  

Kit de învățare  

Trepied 
Cod produs: CH67817 

 

Formarea profesională este de neconceput fără o abordare 

având la bază un sistem complet. Proiectul de 

față are un grad de complexitate ridicat și de aceea este 

împărțit în mai multe lucrări parțiale. Cursanții își vor 

asuma tehnicile de evaluare și de prelucrare necesare 

soluționării lucrării. 

· Execuție mecanică: 

În cadrul acestui proiect se vor executa următoarele 

prelucrări prin așchiere: 

1. Trasaj 

2. Găurit 

3. Strunjit 

4. Debavurare 

5. Îmbinare 

6. Pilire 

7. Frezare 

8. Filetare 

9. Perforare 

10.Crestare/zimţuire 

11. Debitare 

12.Tăiere 

13. Adâncire (zencuire) 

Montaj: 
Asamblarea cu grijă a componentelor corespunde 

condiţiilor de bază cu privire la cerinţele de funcţionare. 

Componență: 

 Documentație tehnică pentru profesor 

 Documentație tehnică pentru elev 

 Kit de material complet format din 16 piese 

Cuprins: 

 Conceptul modelului de acțiune completă 

 Descrierea planului de lucru a proiectului 

 Desene de ansamblu 

 Listă materiale 

 Setarea obiectivelor intermediare 

 Formularea de evaluare proprii și pentru 

monitorizarea din exterior 

455,00 

Ron 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



5)  

Kit de învățare  

Trasator 
Cod produs: CH83007 

Acest proiect conține documentația tehnică pentru 

profesor și pentru elev, unde se studiază găurirea, 

șlefuirea, tăierea, pilirea, îmbinarea și realizarea 

filetelor. 

Obiective educaționale: 

a)Aferente deprinderilor practice 

 Strângerea piesei pentru pilirea faţetelor 

 Pilirea faţetelor 

 Pregătirea maşinii de găurit și adâncit 

 Executarea găurilor, adâncirilor conice și a filetelor 

interioare 

b)Aferente cunoştinţelor 

 Explicarea operaţiei de pilire a faţetelor 

 Descrierea tehnologiei de pilire a faţetelor 

 Explicarea tehnicii de lucru la operaţia de găurire și 

adâncire 

 Explicarea deprinderii de execuţie a filetelor 

interioare 

 Enumerarea mijloacelor de lucru pentru executarea 

filetelor interioare şi aplicarea acestora 

 Descrierea tehnicii de lucru pentru executarea 

filetelor interioare 

 Enumerarea erorilor posibile la operaţia de 

executare a filetelor interioare și posibilele cauze ale 

acestora 

 Măsuri de prevenire a accidentelor în cadrul 

operaţiilor de găurire. 

425,00 

Ron 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

6)  

Kit de învățare  

Introducere în Electronică 
 

 

Cod produs: CH 91970 

200,00 

Ron 

 

7)  

Kit de învățare  

Circuite 
 

 

Cod produs: CH 91972 

200,00 

Ron 

 



8)  

Kit de învățare  

Circuite integrate electronice 
 

 

Cod produs: CH 91985 

250,00 

Ron 

 

9)  

Kit de învățare  

Electronica pentru începători cu USB 
 

 

Cod produs: CH 91973 

300,00 

Ron 

 

10)  

Kit de învățare  

Experimente cu USB 
 

 

Cod produs: CH 91974 

300,00 

Ron 

 

11)  

Kit de învățare  

Arduino – Programare Microcontroller 
 

 

Cod produs: CH 91900 

450,00 

Ron 

 

12)  

Kit de învățare  

Energii regenerabile 
 

 

Cod produs: CH 85539 

115,00 

Ron 

 

13)  

Kit de învățare  

Curent prin intermediul energiei solare 
 

 

Cod produs: CH83730 

170,00 

Ron 

 



14)  

Kit de practică  

Introducere în Mecanică 
 

 

Cod produs: CH 87319 

390,00 

Ron 

 

15)  

Kit de practică  

Modele Mecanice Da Vinci 
 

 

Cod produs: CH 85873 

360,00 

Ron 

 

16)  

Kit de practică  

Fuel Cell (Celulă de combustie) 
 

 

Cod produs: CH 93912 

450,00 

Ron 

 

17)  

Kit de practică  

Set Motor și cutie de viteză 
 

 

Cod produs: CH 85864 

210,00 

Ron 

 



18)  

Kit de practică  

Set Motor Starter 9V / 5000 rpm 
 

 

Cod produs: CH 85863 

210,00 

Ron 

 

19)  

Kit de practică  

Noțiuni de bază în Mecanică 
 

 

Cod produs: CH 87320 

260,00 

Ron 

 

20)  

Kit de practică  

Noțiuni de bază în Electricitate 
 

 

Cod produs: CH 87321 

390,00 

Ron 

 

21)  

Modul de invatare: electrice, electronice, 

mecatronica- de baza- asistat de calculator 

(serial) 
 

Cod produs:  PA 90005 

576 

 

22)  

Intelegerea semnalelor + Osciloscop USB 
Key Features: 

 DC voltmeter – measures voltage levels 

 Oscilloscope – measures and plots voltages that vary 

with time 

 Logic analyzer – measures and plots digital signal 

levels 

 Spectrum analyzer – measures and plots sine wave 

components in signals 

 Function generator – synthesizes signals for testing 

circuits 

 

Board of Education and BASIC Stamp 2, or BASIC Stamp 

HomeWork Board, is required; sold separately. 

1656 

 



Cod produs:  PA 32225 

23)  

Kit de baza „Ce este un microcontroller?” 

Introducere in programarea licentelor si 

proiectarea de inventii electronice proprii 

Contine: placa de baza BOE, manual, software, 

cabluri, cablu serial 
 

Cod produs:  PA 27807 

1152 

 

24)  

Boe- Board of education (serial) 

Esentiala pentru experimente cu 

microcontrolere si kiturile cu senzori si roboti, 

circuite logice si analogice 

Contine:  

Modul de baza Basic Stamp 2 

Placa de baza 

Cablu USB 

Cabluri 

 

Cod produs: PA 28803 

720 

 

25)  

Power Project Board + JUMP WIRE KIT 

(10PCS) + JUMP WIRE KIT 

Caracteristici: 

1. DC power +5 V/1 A 

Variable power 0 ~ ±15 V/500 mA with short 

circuit protection 

2. Solderless breadboard RH-53 interconnected 

2420 tie points 

3. Edge plate : 

EP-3 edge plate for the best placement of non-

dip size components 

4. Power switch with light 

5. AC 110 V/220 V, 120 V/240 V, 50/60 Hz 

6. Dimension : Main body 250 x 200 x 80 mm, 

With box 305 x 235 x 85 mm 

7. Weight : 2.5 Kg 

Cod Produs: PP-272 + SWS-02 + KS-350 

660 

 

26)  

Circuit Lab + JUMP WIRE KIT (10PCS) + 

JUMP WIRE KIT 

Power supply : DC + 5 V/1 A, Variable 0 ~ ±15 

V, 500 mA. 

with short circuit protection. 

Breadboard : AD-202 breadboard, 1992 tie 

points 

Cod Produs: PBU-312 + SWS-0 + KS-350 

804 

 



27)  

Sistem invatare circuite logice: 

Tipuri porti:6xAND,9xOR,6xNAND,6xNOR 

3xNOT;indicatoare cu LED pe 8 

biti,comutaroare logice HI/LO,sursa tensiune 

DC cu protectie si indicator, +5V,1A,-

5V,500mA,15V,500mA,generator de puls:   1 

sec,0.1 sec,0.01 sec;placa de conectare 1896 

legaturi, 

420x360x200mm, 4.2Kg 

Cod produs: IDL-400 + KS-350 

1470 

 

28)  

Sistem invatare circuite analogice: 

sursa tensiune DC cu protectie si indicator: 0 - 

+15V,300mA, generator de functii(1-100 kHz in 

5 domenii;semnal sin =0-8 Vpp,triunghi 0-

6Vpp,dreptunghi 0-8Vpp), placa de conectare 

1896 legaturi,voltmetru(0-30VDC,320KΩ), 

ampermetru(0-100μA,1Ω), pin banana, pin 

BNC,potentiometru(1KΩ 

,100KΩ),comutatoare,boxa, 

420x360x200mm, 4.2Kg 

Cod produs: IDL-600A + OLS-1000 

2280 

 

 


