Introducere în coninutul modulului
Acest modul este parte a curriculum-ului cadru de formare ca tehnician mecatronist
în limba german i român în Germania i România. Grupa int este reprezentat
de tehnicieni i ingineri din întreprinderile româno-germane, care îi desfoar
activitatea în limba german i român. De regul, acest modul se adreseaz – la fel
ca i celelalte module – persoanelor aflate în curs de formare profesional în
Germania, Austria sau România.
Baza curriculum-ului cadru de formare o reprezint pregtirea iniial în meseria de
mecatronist.
În Germania, formarea pentru aceast profesie este reglementat la nivel de land
prin dispoziia de formare profesional ca mecatronist din 4 martie 1998, Monitorul
Oficial Federal, anul 1998, partea I, nr. 13, p. 408.
i în România exist un ordin la nivel naional privind formarea profesional ca
mecatronist (Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii 3488/23.03 2006/Standardul
profesional pentru mecatroniti conform Anexei nr. 2 a Decretului Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 1847 din 29.08.2007). De regul, mecatronitii (tehnicieni i
ingineri) sunt absolveni ai Colegiilor Tehnice sau ai Unversitilor Politehnice, profilul
mecanic i electronic.
Formarea profesional ca mecatronist s-a putut dezvolta în cadrul sistemului naional
de formare profesional abia dup 1989, având loc atât la nivel preuniversitar, cât i
universitar. În cadrul Programului Leonardo da Vinci, modulele bilingve pentru
mecatronic au în vedere mai ales aspectele legate de didactic.
Grupul int al modulelor noastre sunt tehnicieni i ingineri cu studiile terminate, care
stpânesc deja cunotinele de specialitate necesare. Ceea ce le lipsete cadrelor
specializate este competena lingvistic de a se descurca cu aceste cunotine la
locul de munc în ambele limbi.
În acest sens, modulele se axeaz pe cele 15 teme alese ca exemplu, accentuânduse dezvoltarea competenelor de comunicare i strategiile corespunztoare acestora.
Obiectivul modulelor noastre este acela de a-i face pe mecatronitii care activeaz în
acest domeniu s foloseasc în mod independent ambele limbi trecând de la una
(român) la alta (german) i invers, în funcie de situaia i intenia de comunicare.
Mecatronitii lucreaz cu documente în ambele limbi i comunic, de asemenea, în
ambele limbi.
Modulele elaborate în cadrul procesului de formare a profesinal bilingv a
mecatronitilor corespund, în primul rând, domeniului electronic i electrotehnic.
Din perspectiva mobilitii în Europa, acest grup int trebuie s comunice la locul de
munc într-o ar germanofon.
Modulul de fa se refer la
- strategii de comunicare
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- dezvoltarea competenelor receptive i productive
- prioriti
o înelegerea textului citit (instruciuni de utilizare)
o vorbirea liber (prezentri scurte) i
- contientizarea diferenelor interculturale
- competene de comunicare în domeniul profesional
Planul cadru de formare profesional se refer la bazele formrii profesionale a
mecatronistului în Germania, Austria i România. Ca atare, asemnrile i
deosebirile existente între aceste ri sunt prezentate comparativ.
Modulele sunt concepute bilingv i cuprind, pe lâng documentele pentru formatori, o
serie de exerciii legate de vocabular, precum i o anex cu materiale suplimentare.
Ele completeaz materialele de predare existente în planurile de învmânt formal
pentru calificarea în meseria de mecatronist în limba german i român (vezi listele
bibliografice din anexe).
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Aplicarea modulului ca parte a planului cadru
Modulul: „Competene profesionale: comunicarea oral“ este o parte a unui plan
curricular cuprinztor care contribuie la pregtirea mecatronistului, resp. la
îmbogirea cunotinelor de limb german i român. Modulul nu înlocuiete
materialele deja existente, ci le completeaz din prespectiv bilingv (germanromân).
Acest modul este primul din seria de 15 module cuprinzând teme importante din
punct de vedere al coninutului pentru cei care lucreaz în întreprinderi mici i mijlocii
româno-germane. Modulul poate fi aplicat atât în Germania cât i în România.
Modulele germano-române sunt urmtoarele i pot fi folosite independent unele de
altele, în funcie de scopul concret urmrit.

1)

Modulul: Mecatronica – aria profesional

2)

Modulul: Profilul profesional al mecatronistului

3)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea scris

4)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea oral

5)

Modulul: Bazele electrotehnicii

6)

Modulul: Componente electronice

7)

Modulul: Generatoare

8)

Modulul: Instalaia electric a unui automobil

9)

Modulul: Bazele sistemelor de comand

10) Modulul: Programarea i instalarea componentelor hard i soft
11) Modulul: Msurare i aparate de msur
12) Modulul: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol
13) Modulul: Sigurana la locul de munc / Protecia muncii
14) Modulul: Comunicarea intern în cadrul întreprinderii
15) Modulul: Standarde referitoare la mediul înconjurtor
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Modulul: „Competene profesionale: comunicarea oral“ se adreseaz tehnicienilor i
inginerilor din Germania i România care cunosc atât limba german cât i român.
Modulul nu este un curs de limb, ci un modul de pregtire profesional. Premisele
de la care se pornete sunt cunotine de limb german la nivelul B1 din Cadrul de
Referin European. Limba român este considerat limb matern. În cadrul acestui
plan curricular exist un test de limb atât pentru limba german, cât i pentru limba
român.
Modulul este conceput în aa fel, încât s poat fi aplicat într-o întreprindere.
Dureaz 90 de minute i poate constitui o unitate de învare în cadrul pregtirii
profesionale. Pe parcursul celor 90 de minute se rezolv exerciii practice. Modulul
poate fi reluat de mai multe ori, iar exerciile pot fi modificate, eventual scurtate.
Modulul este format din:
- transmiterea de strategii fundamentale legate de intenia de comunicare
(informarea, clarificarea, explicarea, argumentarea, comentariul, punerea
de întrebri),
- transmiterea de strategii de comunicare (planificarea, aplicarea, controlul
+ corectarea),
- repetarea i fixarea elementelor lexicale uzuale (descrierea situaiei,
interogarea, propuneri/cerine, structurare: alctuirea/structurarea unei
prezentri orale),
- asemnri i deosebiri interculturale
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- bibliografie

Recomandri pentru formatori:
-

Formatorul trebuie s stabileasc o durat fix de lucru (60-90 minute)
pentru predarea coninuturilor;
Formatorul are la dispoziie informaiile din capitolul "Coninuturile de
învare;
Paricipanii pot primi informaiile din anexe care conin bazele teoretice i
definiiile;
Dup introducerea în tem se poate trece la exerciii;
Dup terminarea i evaluarea exerciilor urmeaz un rezumat care conine,
de asemeneam, trimiteri la alte aplicaii practice;

Ca materiale auxiliare se recomand hârtie, creioane, tabl i flipchart.
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Informaii didactice pentru formatori
Modulul este bilingv german-român. Scopul este de a preda informaii legate de
bazele pregtirii mecatronistului în Germania i România i îmbogirea vocabularului
de specialitate în întreprinderile bilingve din România i Germania.
Prin modulul acesta se transmit cunotine de vocabularatât în german cât i în
român, care apoi poate fi folosit ca vocabular activ de specialitate.
Din punct de vedere didactic, modulul se bazeaz pe metoda comunicativ. Textele
de specialitate reprezint un punct de pornire atât pentru exerciii, care urmresc
dezvoltarea competenelor comunicative, cât i pentru aplicarea resp. acumularea
cunotinelor.
Modulul se adreseaz din punct de vedere didactic tehnicienilor i inginerilor bilingvi
i urmrete dezvoltarea deprinderilor lingvistice prin metoda „task-based-learning“,
ceea ce presupune „învarea axat pe îndeplinirea sarcinilor lingvistice“ în situaii
lingvistice concrete i care se bazeaz pe metoda „full immersion“.
Pentru aplicarea acestui modul este necesar ca formatorul s stpâneasc destul de
bine ambele limbi int ale proiectului, resp. româna i germana. Formatorul ar trebui
s aib cunotine la nivelul B2 sau C1 conform Cadrului de Referin European.
Exist i alternativa ca modulul s fie predat de ctre doi formatori. În acest caz, o
persoan pred în limba german, iar cealalt în limba român.
În urma pilotrii modulului se recomand a nu se amesteca cele dou limbi în cadrul
aceleiai propoziii. Înainte de a se trece la o alt limb, o structur dintr-o anumit
limb trebuie s fie complet din punct de vedere sintactic i lexical. În orice caz
TREBUIE evitat amestecarea codurilor lingvistice. În cazul în care un anumit termen
este necunoscut într-una din limbi, se recomand parafrazarea termenului respectiv.
În cele din urm, formatorul va fi cel care va traduce corect cuvântul i îl va nota pe
flipchart.
Se recomand ca modulul s fie parcurs într-o ordine logic, fie în secvene stabilite
în funcie de scopul fixat de formator. Fiecare parte va fi predat într-o singur limb.
Apoi urmeaz repetarea prii predate în cealalt limb. Desigur c este mai bine ca
formatorul s înceap cu limba pe care o tie mai bine. În România, aceast limb va
fi, de obicei, limba român, iar în Germania limba german. La recapitulare se va
pune accentul pe predarea termenilor i pe limbajului de specialitate.
Întrebrile se formuleaz mereu în limba de predare, ceea ce înseamn: dac limba
de predare este româna, întrebrile vor fi în limba român. Rspunsurile vor fi în
limba român, chiar dac este vorba de probleme legate de locul de munc german.
Propunem urmtorul demers:
-

Introducere în tematic în limba 1 i limba 2
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-

Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Predarea cunotinelor de specialitate în limba 1 i în limba 2
Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Exerciii în limba 1 i în limba 2
Concluzii / evaluare în limba 1 i în limba 2
Observaii ale formatorului referitoare la probleme deosebite legate de
limb i de coninut.

Experiena a demonstrat c modulul predat în ambele limbi a dus la rezultate mai
bune i a permis o mai bun asimilare a vocabularului de specialitate, dac acesta
era predat în context profesional, permiând compararea celor dou limbi.
În funcie de calificarea lingvistic a formatorului, greelile trebuie corectate în limba
int i nu se va explica niciodat o structur gramatical a unei limbi cu ajutorul altei
limbi. În cazul de fa, nu se va folosi în România limba român pentru a se explica
greeli fcute în limba german.
Tot experiena a artat c aceste module de formare bilingv pentru mecatroniti nu
pot fi susinute de un formator care are deficiene serioase de limb. Dac acesta are
nivelul B2 pentru una din limbi i nivelul A1 pentru cealalt limb, planul curricular
bilingv nu poate fi folosit. Cadrele de specialitate trebuie s urmeze mai întâi cursuri
generale de limb, pentru a atinge la ambele limbi nivelul B1 conform Cadrului de
Referin European. Exist teste de evaluare iniial pentru limbile german i
român.
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Coninuturi:

Modulul 4 Competene profesionale: comunicarea
oral
Exerciii:
1. Prezentai pe scurt unui oaspete în limba german:
- locul dumneavoastr de munc
- firma/întreprinderea la care lucrai
- numrul colaboratorilor din echipa resp. secia dumneavoastr
- cele mai importante sarcini pe care trebuie s le rezolvai zilnic
[PREZENTARE ORALA
PE BAZA SITUATIEI CONCRETE DE LA LOCUL DE MUNCA]

2. Punei câteva întrebri unui oaspete despre locul lui de munc, despre firma unde
lucreaz, despre sarcinile cele mai importante pe care trebuie s le rezolve în
întreprinderea în care lucreaz.
Facei notie referitoare la întrebrile pe care dorii s i le punei:
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….
- …………………………………….

[LUARE DE NOTIE +
REDAREA ORAL A INFORMAIILOR]

3. a. Despre ce fel de societate este vorba? Combinai definiiile cu denumirile
corecte.
 Handelsgesellschaft, deren Grundkapital von einzelnen Gesellschaftern
aufgebracht wird, die in Höhe ihrer Einlage an dem Unternehmen beteiligt sind
 Kapitalgesellschaft, bei der die Gesellschafter nur mit ihrer Einlage haften
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 Handelsgesellschaft, die unter gemeinschaftlicher Firma ein Handelsgewerbe
betreibt und bei der mindestens ein Gesellschafter unbeschränkt und
mindestens einer nur mit seiner Einlage haftet

1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2. Kommanditgesellschaft
3. Aktiengesellschaft
b. Care sunt prescurtrile uzuale în limba român pentru aceste societi
comerciale?
1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2. Kommanditgesellschaft
3. Aktiengesellschaft

____________________
____________________
____________________

c. care este denumira fiecrei societi comerciale?
[DEPRINDERI COMBINATE +
+TRADUCERI]

EXERCIII DE VOCABULAR

4. Lucrai la SIMEA-Sibiu. Dorii s prezentai acestei firme o delegaie dintr-o ar
vorbitoare de limb german cu ajutorul punctelor de reper ordonate alfabetic. Aflai
care este ordinea în care apar aceste informaii pe site-ul firmei.
(O copie a site-ului gsii în anexa acestui modul)
-

Anschrift / Belegschaft
Filialen
Genauer Name der Firma
Kontakt
Ort
Produkte
Tätigkeiten
Typ der Handelsgesellschaft
Umsatz
[CULEGEREA DE INFORMAII PRIN
FOLOSIREA MEDIILOR ELECTRONICE]

5. Suntei rugat s prezentai delegaiei vorbitoare de limb german produsele firmei
SIMEA-Sibiu. Pe site-ul firmei gsii urmtoarele date în limba român:
[APLICAII PRACTICE LA LOCUL DE

MUNC]
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Produse*****
Aceast clas include:
- fabricarea de aparatur electric pentru comutarea sau
protec ia circuitelor electrice, sau pentru conectarea la, sau
într-un circuit electric:
- comutatoare, siguran e fuzibile, limitatoare de tensiune,
întrerupatoare, prize, cutii de jonctiune, relee, contactoare,
dulii;
- fabricarea de panouri, pupitre, dulapuri i alte dispozitive
pentru controlul i distribu ia curentului electric.
Aceasta clas exclude:
- fabricarea firelor ori lamelelor pentru siguran e;
- fabricarea electrozilor din carbon sau grafit;
- fabricarea tablourilor, panourilor, consolelor etc., utilizate
pentru liniile telefonice sau telegrafice

6. Comparai textul jurnalistic german cu cel român. Atragei atenia colaboratorilor
dumneavoastr asupra diferenelor.
[CITIRE GLOBAL + CONFRUNTAREA
INFORMAIILOR DIN TEXTUL GERMAN I ROMÂN]

a.

Siemens Elektronikwerk in Rumänien nimmt Betrieb auf
Drittes Werk von SIMEA eröffnet mit 60 MitarbeiterInnen in Sibiu
Wien/Sibiu, 3. November 2005. Heute nimmt das neue Werk von Siemens
Industrial Manufacturing, Engineering and Applications (SIMEA) im
rumänischen Sibiu, der europäischen Kulturhauptstadt 2007, seine
Produktionstätigkeit auf. SIMEA ist der Elektronik-Fertigungsverbund der
Siemens AG Österreich und produziert elektronische Komponenten und
Geräte. Sibiu ist der dritte SIMEA-Standort nach den beiden österreichischen
Werken in Wien Floridsdorf und im burgenländischen Siegendorf. SIMEA Sibiu
startet seinen Betrieb mit rund 60 MitarbeiterInnen. Das Werk konzentriert sich
auf Fertigungsprozesse mit einem hohen Handarbeitsanteil, die an den
österreichischen Standorten nicht wettbewerbsfähig aufgebaut werden
können.
Diese Erweiterung der Kompetenzen unterstützt die Wachstumsstrategie von SIMEA
und stellt eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dar. Jeder Standort ist auf
unterschiedliche Kernkompetenzen spezialisiert: In Wien steht die Entwicklung und
Fertigung komplexer Produkte im Mittelpunkt, Siegendorf setzt auf hohe Stückzahlen
und Vollautomatisierung, und Sibiu spezialisiert sich auf Fertigungsprozesse mit
einem hohen Handarbeitsanteil. Mit der Standortentscheidung für Rumänien trägt
Siemens der ständig steigenden Bedeutung des Wirtschaftsraumes Zentral- und
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Osteuropa Rechnung. Ausschlaggebend für den Standort Sibiu war neben
attraktiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem die gute Infrastruktur.
Rückfragen:
Siemens AG Österreich
Gerald Oberlik
Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 051707 22221
E-Mail: gerald.oberlik@siemens.com

b.
SIMEA – Fabrica de produse electronice Siemens în Sibiu

Prima fabric Siemens Industrial Manufacturing, Engineering and Applications
(SIMEA) din România i-a început, mari, producia de electronice la Sibiu. Pentru
început, fabrica are 60 de angajai. Sibiu este cel de al treilea sediu SIMEA dupa cele
doua existente în Austria, la Floridsdorf i Siegendorf.
Siemens a dat în funciune, zilele trecute, noua fabric SIMEA din Sibiu.
SIMEA este Asociaia de producere a produselor electronice a Siemens AG Austria,
care are ca obiect de activitate fabricarea de componente i aparatur electronic.
Sibiu este cel de al treilea sediu SIMEA dup cele dou existente în Austria, la
Floridsdorf i Siegendorf.
SIMEA Sibiu i-a început activitatea cu aproximativ 60 de angajai. Ali 30 de sibieni
confecioneaz cabluri electrice la cealalt fabric Siemens din ora, înfiinat, în
urm cu un an, de ctre SYKATEC GmbH & Co KG Erlangen din Germania. Fabrica
se concentreaz pe procese de producie cu un mare aport de munc manual,
procese care în Austria nu pot fi desfurate în mod competitiv. Aceast extindere a
capacitilor de producie vine în sprijinul strategiei de cretere a SIMEA i reprezint
o consolidare a competitivitii. Fiecare sediu este specializat pe competene diferite:
în Viena, dezvoltarea i producia de produse complexe sunt activitatea principal,
Siegendorf are în vedere cantiti mari de producie printr-o automatizare complet,
pe când Sibiu este specializat pe procese de producie care implic în mare msur
activitatea manual.
Decizia ca noul sediu s fie amplasat în România arat c Siemens ia în calcul
importana tot mai mare a spaiului economic din Europa Central i de Est. Decisiv
pentru alegerea Sibiului a fost, pe lâng condiiile cadru economice atractive,
infrastructura foarte bun a oraului. “Fabrica noastr din Sibiu i-a început
activitatea, iar pentru început va prelua produse din Ungaria. Prin cele trei fabrici am
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devenit competitivi i în domeniul contractelor care implic un nivel ridicat de
manoper. Activitatea noastr din Romania, i implicit din Sibiu, reprezint parte a
strategiei de dezvoltare, iar prin asigurarea de locuri de munc consolidam astfel i
poziia Siemens Romania", precizeaz Friedrich Pressl, purttor de cuvânt al
Siemens.
Marian CRCIUN
"Rondul", 02.2005.

Cheia rspunsurilor:
3.a.

Aktiengesellschaft;
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
Kommanditgesellschaft
b. GmbH – KG – AG
c. Societate cu rspundere limitat – Societate în comandit – Societate pe aciuni
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Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- strategii de comunicare
- dezvoltarea competenelor receptive i productive
- prioriti
o înelegerea textului citit (instruciuni de utilizare)
o vorbirea liber (prezentri scurte) i
- contientizarea diferenelor interculturale
- competene de comunicare în domeniul profesional
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Plan de lucru:
Acest modul const într-o unitate de lucru de 90 de minute. Modulul poate fi reluat,
iar exerciiile pot fi variate.

Timp (în
minute)

Coninuturi

Materiale auxiliare

1-2

Salut în limba german i în
limba român

3-13

Introducere: Prezentarea
strategiilor i a unor posibile
intenii de comunicare oral în
limba german
Introducere în domeniul
strategiilor de comunicare oral –
contientizarea pailor

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

14-24

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

25-35

Compararea structurilor lexicale
uzuale în german i român

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

36-46

Prezentarea structurii unei
prezentri orale în limba
german

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

47-57

Compararea cu limba român

58-75

Exerciii aplicative
concrete de lucru

76-85

Discutarea rezultatelor exerciiilor
în UNA din limbile alese de ctre
formator

86-90

Scurt discuie final, evaluare,
concluzie (în UNA din limbile
alese de ctre formator)

în

situaii -

activitate în parteneriat
activitate individual
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul gsii in lista bibliografic din anex.
Vocabular de specialitate specific modulului.

1. Ortung
DE: sein, stehen, liegen, sitzen, sich befinden, vorhanden sein
RO: a fi, a se gsi, a se afla

Anm: Der semantische Unterschied zwischen den Verben
DE: stehen, liegen, sitzen
wird RO durch "sein" + Umstandsbestimmungen wiedergegeben.
2. Arbeitsweise
DE: arbeiten, funktionieren, messen, verbinden, antreiben, bewegen, drehen,
bremsen, schneiden, messen …
RO: a lucra, a funciona, a msura, a lega, a aciona, a mica, a roti, a frâna, a
tia, a msura …
3. Beweisen/Erklären
DE: zeigen, ermöglichen, berücksichtigen, abhängen von, zurückgehen auf,
veranlassen, hervorrufen …
RO: a arta, a face posibil, a ine cont de, a depinde de, a fi pus pe seama, a
cauza, a crea …
4. Vergleichen/Analysieren
DE: vergleichen, ähneln, gleichen, sich unterscheiden von, gelingen/misslingen …
RO: a compara, a semna, a fi egal cu, a se deosebi, a reui/a nu reui …
5. Gliederung
DE:

- erstens, zweitens, drittens…;
- zunächst/zuerst; dann/anschließend;
- zum einen-zum anderen;
- ersteres-letzteres;
- zuletzt/schließlich …
- wie gesagt/gezeigt/erwähnt …

RO:

- în primul/al doilea/al treilea … rând;
- la început/mai întâi; apoi/dup aceea;
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- pe de-o parte-pe de alt parte;
- primul-ultimul;
- la urm/sfârit…
- dup cum am spus/artat/amintit …

Rumänisch
1. Localizare
a fi
a sta (în picioare, vertical)
a sta (culcat, orizontal)
a sta (pe scaun), a edea
a se gsi
a se afla
2. Modul de lucru
a lucra
a funciona
a msura
a lega
a aciona
a mica
a roti
a frâna
a tia
3. Demonstare/Explicare
a arta
a face posibil
a ine cont de
a depinde de
a fi pus pe seama
a cauza
a crea
4. Comparare/Analizare
a compara
a semna
a fi egal() cu
a se deosebi
a reui
a nu reui
5. Structurare
- în primul/al doilea/al treilea … rând
- la început/mai întâi; apoi/dup aceea
- pe de-o parte – pe de alt parte
- primul – ultimul
- la urm/sfârit
- dup cum s-a spus/artat/amintit

Deutsch
1. Ortung
sein
stehen
liegen
sitzen
sich befinden
vorhanden sein
2. Arbeitsweise
arbeiten
funktionieren
messen
verbinden
antreiben
bewegen
drehen
bremsen
schneiden
3. Beweisen/Erklären
zeigen
ermöglichen
berücksichtigen
abhängen von
zurückgehen auf
veranlassen
hervorrufen
4. Vergleichen/Analysieren
vergleichen
ähneln
gleichen
sich unterscheiden von
gelingen
misslingen
5. Gliederung
- erstens, zweitens, drittens…
- zunächst/zuerst; dann/anschließend
- zum einen – zum anderen
- ersteres – letzteres
- zuletzt/schließlich
- wie gesagt/gezeigt/erwähnt
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Anexe
1. Homepage der Firma Simea Sibiu (Hermannstadt)

SIMEA SIBIU SRL
Detalii de identificare SIMEA SIBIU SRL.
Nume firm
SIMEA SIBIU SRL
Cod Unic de Înregistrare
1783*****
Nr. Înmatriculare
J32/11*****
Observaii
Descriere SIMEA SIBIU SRL - firm, produse, servicii.

Sediu SIMEA SIBIU SRL - informaii de contact.
Jude
SIBIU
Localitate/Sector
SIBIU
Adres
STR. FLORIAN RIEGER *****
0269-227*****
Telefon
0269-227*****
Principal
Fax
0269-227*****
Mobil
Email
xyz@aaa.ro
Persoane de contact
BA*****
Adresa web

www.xyz.ro
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Domenii de activitate principale
Cod CAEN
31*****
Obiect Activitate
Produse*****
Aceast clasa include:
- fabricarea de aparatur electric pentru comutarea sau
protecia circuitelor electrice, sau pentru conectarea la, sau
într-un circuit electric:
- comutatoare, sigurane fuzibile, limitatoare de tensiune,
întrerupatoare, prize, cutii de jonctiune, relee, contactoare,
dulii;
Obiect Activitate
- fabricarea de panouri, pupitre, dulapuri i alte dispozitive
pentru controlul i distribuia curentului electric.
Aceasta clas exclude:
- fabricarea firelor ori lamelelor pentru sigurane;
- fabricarea electrozilor din carbon sau grafit;
- fabricarea tablourilor, panourilor, consolelor etc., utilizate
pentru liniile telefonice sau telegrafice

An Cifra Afaceri
(RON)
Bilan

Grafic

Profit
(RON)

Grafic

Angajai Grafic

2006

674*****

-68*****

1*****

2005

130*****

-42*****

4*****

2004
2003
Informaii statistice
Nr. Asociai
Nr. Administratori
Nr. Sucursale
Nr. Sedii secundare

0
2
0
1

2. Kurzbeschreibung eines Instituts für Mechatronische Systeme
Adresse
Institut für Mechatronische Systeme
Postfach 805
CH-8401 Winterthur
Telefon 052 267 71 71
E-mail: info@zhwin.ch
Internet: www.zhwin.ch

Das Institut für Mechatronische Systeme verfügt über ein Labor für Antriebstechnik
und Leistungselektronik sowie ein Labor für Mechatronik, wo für die angewandte
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Programmierung ein Adept One SCARA Roboter zur Verfügung steht. Roboter
dieses Typs haben ihren Einsatz in der Verpackungsindustrie.
Die Infrastruktur des Labors ist so eingerichtet (z.B. Bildverarbeitung bis auf
Pixelebene), dass es möglich ist, Pick-and-Place Probleme, wie sie typisch im
Verpackungs- oder Montagebereich vorkommen, zu untersuchen und zu lösen.
Damit ist das Institut in der Lage, Dienstleistungen in diesem Geschäftsbereich
anzubieten. Alle Laborbenützer werden bei der Lösung ihrer Aufgaben von
fachmännisch geschultem Personal unterstützt.
Das Labor für Antriebssysteme und Leistungselektronik besteht in der jetzigen Form
seit den siebziger Jahren. Dem Fortschritt der Technik folgend, wurde es in den
letzten Jahren mit modernen leistungselektronisch gesteuerten Antrieben und
modernen Mess- und Datenerfassungssystemen erweitert. Alle Laborplätze sind mit
dem ZHW-Intranet vernetzt.
Neben der festen Installation von elektrischen Antrieben für stationäre
Untersuchungen von Antrieben 1 und elektrischen Maschinen, bis max. 40 kW bei
3000 U/min, stehen hochauflösende Messgeräte für elektrische und mechanische
Grössen zur Verfügung.
Es können alle relevanten elektrischen Grössen bis in den höheren Frequenzbereich
(150 kHz) hinreichend genau gemessen werden. Das gleiche gilt auch für den
Nachweis von Temperatur, Drehzahl und Drehmoment.
Für statische und dynamische Untersuchungen an schnelllaufenden Antrieben ist ein
automatischer, rechnergesteuerter Prüfstand mit max. 60Nm bei 12 000 U/min
aufgebaut. Als Lasteinheit ist eine über einen Umrichter gesteuerte
Asynchronmaschine über eine Messwelle für mechanische Grössen mit dem Prüfling
verbunden.
In beiden Laborräumen finden im Rahmen der Lehre die Praktika in der jeweiligen
Fachrichtung statt, ferner dienen die Räumlichkeiten auch zur Ausführung von
Projekt- und Diplomarbeiten.
(zhwinfo - Zürcher Hochschule Winterthur, Heft 7/2001, S. 19)
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