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I. Preliminarii 

Curriculumul la disciplina F.02.O.010. Studiul și tehnologia materialelor, specialitatea 71520 

Mașini și aparate în industria alimentară, plan de învăţământ ediţia 2021, se încadrează în aria 

componentelor fundamentale şi se studiază în semestrul II. Conținutul unității de curs, prevăzut de 90 ore 

total, este repartizat în 45 ore contact direct (27 ore teorie, 18 ore practice) și 45 ore studiul individual. 

Disciplina se finalizează cu examen.  

“Studiul şi tehnologia materialelor” este o ramură a ştiinţelor tehnice, care se ocupă cu studiul 

compoziţiei, al structurii şi al proprietăţilor materialelor, precum şi cu utilizarea raţională a acestora. 

Cunoştinţele referitoare la materiale au rolul de a întregi profilul profesional al viitorilor specialişti, 

apropiindu‐i în mod ştiinţific de obiectele muncii lor. În acest sens, studiul materialelor apare ca o 

disciplină necesară şi de bază în pregătirea lor profesională, la fel de importantă ca şi disciplinele de 

specialitate, pe care le completează şi le face mai uşor de însuşit şi de aplicat în practică. Astfel, bazându‐

se pe legile fizicii, chimiei, cunoştinţele obţinute la “Studiul și tehnologia materialelor” servesc ca bază 

pentru studierea unor aşa discipline ca “Desen tehnic”, “Mecanica aplicată”, “Procese şi aparate în 

industria alimentară”, “Utilaj tehnologic” , ”Prelucrarea prin așchiere” ş.a. 

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Studiul și tehnologia materialelor este o ramură nouă a ştiinţelor tehnice, apărută în ultimele 

decenii, care se ocupă cu studiul compoziţiei, al structurii şi al proprietăţilor materialelor, precum şi cu 

utilizarea raţională a acestora. 

Indiferent de domeniul în care activează, muncitorii, tehnicienii şi inginerii trebuie să cunoască 

unele aspecte ale ştiinţei materialelor, şi anume pe cele legate de activitatea lor de bază, fie că aceasta 

este producerea, prelucrarea sau utilizarea materialelor. 

Cadrele din sectoarele mecanice şi electrice, şi îndeosebi cele care lucrează în industria 

constructoare de maşini, trebuie să posede cunoştinţe corespunzătoare, referitoare la nomenclatorul 

materialelor folosite în aceste sectoare, la proprietăţile lor de utilizare (care le determină domeniul de 

întrebuinţare şi comportarea în exploatare) şi la caracteristicile lor tehnologice (care le determină 

comportarea în procesele de prelucrare). 

Cunoştinţele referitoare la materiale au rolul de a întregi profilul profesional al viitorilor muncitori 

şi tehnicieni, apropriindu‐i în mod ştiinţific de obiectele muncii lor. în acest sens, studiul materialelor apare 

ca o disciplină necesară şi de bază în pregătirea lor profesională, la fel de importantă ca şi disciplinele de 

specialitate pe care le completează şi le face mai uşor de asimilat şi de aplicat în practică. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competențe profesionale din descrierea calificării 

CPS 5. Asigură realizarea piesei prin operații de lăcătușerie 

CPS 7. Execută asamblările mecanice 

CPS 8. Asigură monitorizarea exploatării mașinilor, utilajelor și instalațiilor 

CPS 11. Asigură lucrările de reparare și deservire a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 

Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1. Descrierea proceselor şi utilajelor utilizate la producerea materialelor de construcţie ale maşinilor; 

CS2. Clasificarea materialelor de construcţie; 

CS3. Identificarea structurii şi proprietăţilor materialelor de construcţii ale maşinilor; 

CS4. Recunoaşterea metodelor de prelucrare ale metalelor şi aliajelor; 

CS5. Alegerea materialelor pieselor în corespundere cu proprietăţile, destinaţia, metodele de prelucrare, 

condiţiile de funcţionare 

IV.  Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

II 90 27 18 45 Examen 3 

 

V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

Bazele metalologiei. 

1. Producerea fontei. 

UC1: Descrierea proceselor şi utilajelor utilizate la 

producerea materialelor de construcţie ale 

maşinilor. 

- Analiza materiei prime pentru producerea 

fontei; 

‐ Descrierea proceselor şi utilajelor de 

producere a fontei; 

‐ Descrierea proceselor ce au loc în furnal; 

‐ Distingerea produselor furnalului 

1.1. Fonta. Materia primă pentru elaborarea 

fontei şi caracteristica ei. Pregătirea 

minereurilor 

pentru topire. 

1.2. Furnalul şi secţia de furnale. Procesele de 

bază ce au loc în furnal. 

1.3. Produsele furnalului. 

2. Producerea oțelului. 
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UC1: Descrierea proceselor şi utilajelor utilizate la 

producerea materialelor de construcţie ale 

maşinilor. 

- Analiza materiei prime pentru producerea 

 oţelului; 

‐   Descrierea proceselor de producere a oţelului; 

2.1. Oţelul. Metodele contemporane de 

producere a oţelului. 

2.2. Producerea oţelului în convertizoare. 

Producerea oţelului în cuptoare Martin. 

Producerea oţelului în cuptoare electrice. 

Producerea oţelului în creuzet. 

3. Obținerea metalelor neferoase. 

UC1: Descrierea proceselor şi utilajelor utilizate la 

producerea materialelor de construcţie ale 

maşinilor. 

- Analiza materiei prime pentru obținere a 

metalelor neferoase; 

- Descrierea proceselor şi utilajelor pentru 

obținerea metalelor neferoase; 

- Analiza proceselor de obținere a metalelor 

neferoase; 

3.1. Obținerea cuprului. 

3.2. Obținerea aluminiului. 

3.3. Obținerea magneziului 

3.4. Obținerea titanului. 

4. Clasificarea şi proprietăţile materialelor de construcţie de maşini pentru industria alimentară. 

UC2: Clasificarea materialelor de construcţie. 

- Determinarea caracteristicilor şi proprietăţilor 

materialelor de construcţie; 

- Alegerea raţională a materialului necesar 

pentru utilaje, aparate folosite în industria 

alimentară; 

- Analiza interdependenţei dintre compoziţia şi 

calitatea materialelor de construcţie; 

4.1. Argumentarea alegerii materialelor din 

punct de vedere economic. 

4.2. Clasificarea materialelor de construcţie. 

Proprietăţile materialelor de construcţie. 

Cerinţele înaintate către materialele de 

construcţie. 

4.3. Încercările mecanice la întindere. 

încercările mecanice la duritate. încercările 

mecanice prin sarcină de şoc. încercările la 

oboseală 

 

5. Aliajele fier‐carbon. 

UC3: Identificarea structurii şi proprietăţilor 

materialelor de construcţii ale maşinilor. 

- Analiza compoziţiei şi proprietăţilor aliajelor 

fier‐carbon; 

5.1. Proprietăţile fierului şi carbonului. 
Diagrama de echilibru a sistemului fier‐carbon. 

5.2. Oţeluri carbon Influenţa elementelor 

însoţitoare. Clasificarea (de construcție, de 

calitate şi superior) şi marcarea oţelului‐

carbon. Utilizarea oţelurilor‐carbon 
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- Alegerea raţională a materialului necesar 

pentru utilaje, aparate folosite în industria 

alimentară; 

- Estimarea interdependenţei dintre compoziţia 

şi calitatea aliajelor fier‐carbon; 

- Argumentarea alegerii materialelor din punct 

de vedere economic. 

5.3. Structura şi proprietăţile fontei albe. 

Structura şi proprietăţile fontei cenuşii. 

5.4. Influenţa elementelor însoţitoare în fontă. 

Fonta modificată. Fonta de înaltă rezistenţă. 

Fonta maleabilă. 

6. Bazele teoriei tratamentului termic. 

UC4: Recunoaşterea metodelor de prelucrare ale 
metalelor şi aliajelor 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice şi 

standardelor cu referinţă la tratamentul 

termic; 

- Recunoaşterea metodelor de prelucrare a 

oţelurilor; 

- Alegerea regimurilor optime de prelucrare. 

6.1. Definirea şi scopul tratamentelor termice. 

6.2. Recoacerea şi normalizarea. Călirea şi 

revenirea. 

6.3. Cuptoare pentru tratamentul termic al 

oţelurilor 

7. Oțeluri, fonte aliate și aliaje. 

UC2: Clasificarea materialelor de construcţie. 
- Clasificarea materialelor de construcţie; 

- Identificarea structurii şi proprietăţilor 

materialelor de construcţii de maşini; 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice şi 

standardelor cu referinţă la materialele de 

construcţie; 

- Aprecierea şi estimarea valorii informaţiilor şi 

mesajelor 

7.1. Noţiuni generale. Clasificarea oţelurilor 

aliate după structura obţinută prin recoacere. 

Clasificarea oţelurilor aliate după structura în 

stare normalizată. Clasificarea oţelurilor aliate 

după destinaţie. 

7.2. Fonte rezistente la uzura abrazivă. Fonte 

refractare. Fonte austenitice 

8. Aliajele metalelor neferoase. 

UC2: Clasificarea materialelor de construcţie. 

- Clasificarea materialelor de construcţie; 

- Identificarea structurii şi proprietăţilor 

materialelor de construcţii de maşini; 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice şi 

standardelor cu referinţă la studiul şi 

tehnologia materialelor; 

8.1. Aliajele cuprului. Alamele. Bronzurile. 

8.2. Aliajele aluminiului. 

8.3. Aliajele pe baza magneziului. 

8.4. Aliajele de titan. 

8.5. Aliajele şi materialele antifricţiune 
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9. Coroziunea metalelor și măsurile de protecție. 

UC4: Recunoaşterea metodelor de prelucrare ale 
metalelor şi aliajelor 

- Analiza condiţiilor ce duc la rebutarea 

materialelor de construcţie; 

- Explicarea metodelor de protecţie a 

materialelor de construcţie de maşini; 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice la 

coroziunea metalelor şi măsurile de protecţie. 

9.1. Noţiuni despre coroziunea metalelor. 

Coroziunea electro‐chimică. Coroziunea 

chimică. Coroziunea atmosferică. Influenţa 

structurii asupra rezistenţei la coroziune. 

9.2. Coroziunea oţelurilor carbon şi oţelurilor 

aliate. Coroziunea fontelor cenuşii. Coroziunea 

aliajelor neferoase. 

9.3. Metode de protejare a metalelor contra 

coroziunii. Acoperiri metalice. Acoperiri 

termomecanice. Protecţia chimică. Protecţia 

electrochimică. Acoperirile nemetalice 

Metode de prelucrare a metalelor și aliajelor 

10. Turnarea metalelor. 

UC4: Recunoaşterea metodelor de prelucrare ale 
metalelor şi aliajelor 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice şi 

standardelor cu referinţă la turnarea 

metalelor; 

- Recunoaşterea metodelor de turnare a 

metalelor; 

- Aprecierea şi estimarea valorii informaţiilor şi 

mesajelor. 

10.1. Noţiuni despre teoria proceselor de 

turnare. Proprietăţile metalelor în stare lichidă 

Solidificarea pieselor turnate. Turnarea în 

forme temporare. Turnarea de precizie cu 

metode fuzibile. Turnarea în coji. Aliaje de 

turnătorie. 

10.2. Turnarea pieselor din fontă. Turnarea 

pieselor din oţel. Turnarea pieselor din aliaje 

neferoase. 

10.3. Turnarea centrifugă. Turnarea sub 

presiune 

11. Prelucrarea prin deformare plastică. 

UC4: Recunoaşterea metodelor de prelucrare ale 
metalelor şi aliajelor 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice şi 

standardelor eu referinţă la deformarea 

plastică a metalelor; 

- Recunoaşterea metodelor de prelucrare prin 

deformare plastică; 

- Alegerea regimurilor optime de prelucrare; 

11.1. Noţiuni despre teoria prelucrării 

metalelor prin deformare plastică. Deformarea 

elastică şi plastică. 

11.2. Deformarea plastică la cald. Deformarea 

plastică la rece. Influenţa vitezei de deformare 

asupra procesului de deformare plastică. 

11.3. Legile deformării plastice. încălzirea 
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- Analiza condiţiilor ce duc la rebutarea 

materialelor de construcţie; 

- Aprecierea şi estimarea valorii informaţiilor şi 

mesajelor 

metalelor. Clasificarea procedeelor de 

deformare plastică. Laminarea. Extruziunea. 

Tragerea. Forjarea. Matriţarea. 

11.4. Controlul tehnic. Defecte. Remedierea 

defectelor. Rebuturi 

12. Sudare, tăiere și lipirea metalelor. 

UC4: Recunoaşterea metodelor de prelucrare ale 
metalelor şi aliajelor 

- Utilizarea corectă a noţiunilor tehnice şi 

standardelor eu referinţă la sudare, tăiere şi 

lipirea metalelor; 

- Recunoaşterea metodelor tic sudare, tăiere şi 

lipire; 

- Alegerea regimurilor optime de prelucrare; 

- Analiza condiţiilor ce duc la rebutarea 

materialelor de construcţie; 

- Aprecierea şi estimarea valorii informaţiilor şi 

mesajelor 

 12.1. Noţiuni despre teoria sudării materialelor 

metalice. Sudabilitatea materialelor metalice. 

12.2. Clasificarea procedeelor de sudare. 

Materialele de adaos la sudare. Sudarea şi 

tăierea cu arc electric. Sudarea electrică sub 

strat de zgură. Sudarea electrică prin 

rezistenţă. 

12.3. Tipuri de îmbinări sudate. Baze pentru 

sudare şi utilaj tehnic. 

12.4. Procedeele de sudare şi tăiere cu flacăra 

de gaze. Sudarea prin presiune 

Materiale nemetalice de construcție. 

13. Mase plastice. Lemnul. Sticla. Lubrifianţi. Cauciucul şi produsele lui. Lacuri şi vopsele. Produse 
ceramice 

UC2: Clasificarea materialelor de construcţie. 
- Clasificarea materialelor de construcție 

conform criteriilor; 

- Identificarea și proprietăților materialelor de 

construcție de mașini; 

- Utilizarea corectă a noțiunilor tehnice și 

standardelor cu referință la materialele de 

construcții; 

- Aprecierea şi estimarea valorii informaţiilor şi 

mesajelor. 

13.1. Noțiuni generale despre masele plastice. 

13.2. Polimerii, materiale de umplutură, 

plastifiații, polietilena, polipropilena. 

13.3. Mase plastice din policlorură de vinil. 

Fluoroplastele 

13.4. Mase plastice în baza polimerilor naturali 

13.5. Materialele celuloide. Lemnul natural și 

stratificat. 

13.6. Pluta, hârtia, cartonul și mucavaua 

13.7. Sticla cauciucurile ebonita, bitumurile, 

asbestul. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

Individual Prelegeri Practică 
 

Bazele metalologiei 

1. Producerea fontei 6 2 - 4 

2. Producerea oţelului 6 2 - 4 

3. Obținerea metalelor neferoase 6 2 - 4 

4. Clasificarea şi proprietăţile materialelor de construcţie 10 2 4 4 

5. Aliajele fier‐carbon 8 2 2 4 

6. Bazele teoriei tratamentului termic 10 4 2 4 

7. Oţeluri, fonte aliate şi aliaje 10 2 4 4 

8. Aliajele metalelor neferoase 8 2 2 4 

9. Coroziunea metalelor şi măsurile de 
protecţie 

6 2 - 4 

 Metode de prelucrare a metalelor şi aliajelor 

10. Turnarea metalelor 2 2 - - 

11. Prelucrarea metalelor prin deformare plastică 6 2 - 4 

12. Sudarea, tăierea şi lipirea metalelor 10 2 4 4 

 Materiale nemetalice de construcție 

13. Mase plastic. Lemnul. Sticla. Lubrifianţi. Cauciucul și 
produsele lui. Lacuri şi vopsele. Produse ceramice 

2 1 - 1 

 
Total 90 27 18 45 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat Modalităţi de evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Producerea fontei 

Produsele furnalului 1. Referat / Proiect 
2. Portofoliu 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 1  

2. Producerea oțelului 

Elaborarea oțelului în 
cuptoare 
electrice 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu.  

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 2 

3. Obținerea metalelor neferoase 
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Pirometalurgia cuprului 1. Referat/ Proiect 
2. Portofoliu.  

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 3 

4. Clasificarea și proprietățile materialelor de construcții 

Cerințele înaintate către 
materialele de 
construcții 

1. Referat/ Proiect 
2. Portofoliu. 

 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 4 

5. Aliafele fier‐carbon 

Influența elementelor 
însoțitoare 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 5 

6. Bazele teoriei tratamentului termic 

Cimentarea și nitro‐
cimentarea 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 6 

7. Oţeluri, fonte aliate şi aliaje 

Oțelurile aliate cu 
destinație 
specială 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

 Săptămâna 7 

8. Aliajele metalelor neferoase 

Babiturile 1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 8 

9. Coroziunea metalelor şi măsurile de protecţie 

Vopselele și clasificarea 
lor 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 9 

Metode de prelucrare a metalelor şi aliajelor 

10. Turnarea 

Turnarea în coji  1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 10 

11. Prelucrarea metalelor prin deformare plastică 

Legile deformării plastice  1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 11 

12. Sudarea, tăierea şi lipirea metalelor 

Sudarea electrică a 
fontei 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 12 

Materiale nemetalice de construcție. 

13. Mase plastice Lemnul. Sticla. Lubrifianţi. Cauciucul şi produsele lui. Lacuri şi vopsele. Produse 
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ceramice 

Polipropilena. 
Producerea și îmbinarea 
produselor din 
polipropilenă 

1. Referat/Proiect 
2. Portofoliu. 
 

Comunicare orală a 
referatului/proiectului; 
Prezentarea portofoliului 

Săptămâna 3 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice Numărul 
de ore 

1. Determinarea caracteristicilor 

şi proprietăţilor materialelor 

de construcţie 

Lucrarea de laborator nr. 1 

Determinarea durităţii diferitor oţeluri, fonte şi 

metale neferoase după metoda Brinel sau Rocwell 

 
4 
 
 

2. Analiza compoziţiei şi 

proprietăţilor aliajelor fier-

carbon. Reprezentarea 

curbelor de răcire ale aliajelor 

fier‐carbon 

Lucrarea de laborator nr.2 

Studierea diagramei de echilibru fier carbon. 

2 
 
 
 

3. Analiza compoziţiei şi 

proprietăţilor aliajelor fier-

carbon. Descifrarea mărcilor 

oţelurilor‐ carbon şi fontelor 

Lucrarea de laborator nr.3 

Studierea structurii oţelurilor‐carbon şi fontelor 

folosite în construcţia de maşini pentru industria 

alimentară la microscopul metalografic. Desenarea 

microstructurii şi descifrarea mărcilor 

 
2 
 
 

4. Analiza structurii oţelurilor 

carbon la microscopul 

Metalografic. Descifrarea 

mărcilor oţelurilorcarbon 

Lucrarea de laborator nr. 4 

Studierea structurii oţelurilor‐carbon după 

tratamentul termic la microscopul metalografic. 

Desenarea microstructurii şi descifrarea mărcilor 

4 
 
 
 

5. Analiza structurii metalelor 

neferoase şi aliajelor la 

microscopul metalografic 

Descifrarea mărcilor metalelor 

neferoase şi aliajelor 

Lucrarea de laborator nr. 5 

Studierea structurii metalelor neferoase şi aliajelor lor 

la microscopul metalografic. Desenarea 

microstructurii şi descifrarea mărcilor 

2 

6. Calculul elementelor 

regimului de sudare. 

Analiza condiţiilor ce duc la 

rebutarea materialelor de 

construcţie 

Lucrarea de laborator nr. 6 

Sudarea. Tăierea şi lipirea metalelor 

4 

 
 

IX. Sugestii metodologice 

La organizarea studierii disciplinei se vor folosi cele mai eficiente tehnologii de predare – învăţare 

‐ evaluare. Având în vedere complexitatea disciplinei, pentru înlesnirea însuşirii materialului se recomandă 

de utilizat formele şi metodele active: instruirea problematizată, instruirea programată, demonstrarea, 

modelarea, schematizarea. 

Pentru formarea gândirii logice creative profesorul va folosi următoarele metode: 
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• asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza îndrumărilor, literaturii 

• ştiinţifico‐tehnice; 

•  organizarea lucrului în grupuri mici şi mari; 

• elaborarea referatelor ştiinţifice. 

Profesorul poate alege şi aplica tehnici, forme şi metode de organizare a activităţii elevilor 

adecvate specialităţii, experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor, întru realizarea 

obiectivelor preconizate. 

În procesul de proiectare al lecţiei cadrul didactic poate apela la următoare metode: 

• expunerea; 

• explicaţie; 

•  observaţii directe; 

• instruirea programată. 

Când obiectivul vizează învăţarea unor concepte definite, atenţia este orientată, în general, spre 

comunicarea orală, însoţită de demonstraţie (demonstraţia euristică, explicaţia, prelegerea), susţinute 

de suporturi concrete. 

Printre mijloacele de învăţare care facilitează asimilarea informaţiilor didactice, se pot enumera: 

instrumente, maşini de instruit şi calculatoare, simulatoare didactice, instalaţii pentru laboratoare. 

Practica, experienţa cu diversele ei forme, apar ca elemente necesare în însuşirea cunoştinţelor 

şi în construirea cunoaşterii personale, ca şi în prevenirea teoretizării învățământului. În funcţie de 

conţinutul şi specificul fiecărui compartiment, activităţile practice mijlocesc o percepere vie, activă a 

obiectelor şi fenomenelor realităţii; dau naştere unor reprezentări vii care uşurează procesul înţelegerii, 

al generalizării şi al consolidării cunoştinţelor în memorie; asigură putere operatorie cunoştinţelor 

teoretice, adică transferul învăţării (aplicabilitatea cunoştinţelor) în circumstanţe noi. În procesul 

aplicării practice a cunoştinţelor are loc o îmbogăţire a experienţei de cunoaştere şi de viaţă a elevilor; ei 

reuşesc să‐şi formeze şi consolideze deprinderi de muncă independentă. 

În cadrul disciplinei profesorul va utiliza tehnologii moderne de predare – învăţare – evaluare, 

ca: 

• instruirea problematizată; 

•  modelarea; 

• experimentul; 

• algoritmizarea; 

•  studiul de caz; 

• analiza. 

Pentru formarea gândirii logico – creative se vor folosi următoarele strategii: 

• asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi (folosirea standardelor, 
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• îndrumatelor, literaturii ştiinţifice, tehnice); 

• elaborarea referatelor în baza datelor experimentale şi prelucrării literaturii ştiinţifice de 

• specialitate; 

• rezolvarea situaţiilor de producţie. 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Metode, procedee, tehnici 

1. Producerea fontei prelegerea, explicația, expunerea, brainstorming-ul, 

știu/vreau să știu/am învățat, scheme conceptuale, rezolvarea 

de probleme, întocmirea documentației, jocul de rol, turul 

galeriilor. 

2. Producerea oţelului prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 

discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 

interpretarea schemelor, demonstrarea. 

3. 

Obținerea metalelor 
neferoase 

prelegerea, conversația, discuția ghidată, observarea dirijată, 

descoperirea, exercițiul, studiu de caz, brainstorming-ul, 

știu/vreau să știu/am învățat, tabelul corespunderilor, 

întocmirea documentației, jocul de rol. 

4. 

Clasificarea şi proprietăţile 
materialelor de construcţie 

prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 

discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 

interpretarea schemelor. 

5. 

Aliajele fier‐carbon prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 

discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 

interpretarea schemelor, demonstrarea. 

6. 

Bazele teoriei tratamentului 
termic 

prelegerea, explicația, expunerea, brainstorming‐ul, 
știu/vreau 
să știu/am învățat, scheme conceptuaale, rezolvarea de 
probleme, întocmirea documentației, jocul de rol, turul 
galeriilor. 

7. 
Oţeluri, fonte aliate şi aliaje prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 

discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 
interpretarea schemelor, demonstrarea. 

8. 

Aliajele metalelor neferoase prelegerea, conversația, discuția ghidată, observarea dirijată, 
descoperirea, exercițiul, studiu de caz, brainstorming‐ul, 
știu/vreau să știu/am învățat, tabelul corespunderilor, 
întocmirea documentației, jocul de rol. 

9. 
Coroziunea metalelor şi 
măsurile de protecţie 

prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 
discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 
interpretarea schemelor. 

10. 

Turnarea metalelor prelegerea, explicația, expunerea, brainstorming‐ul, 
știu/vreau 
să știu/am învățat, scheme conceptuaale, rezolvarea de 
probleme, întocmirea documentației, jocul de rol, turul 
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galeriilor. 

11. 
Prelucrarea metalelor prin 
deformare plastică 

prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 
discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 
interpretarea schemelor, demonstrarea. 

12. 

Sudarea, tăierea şi lipirea 
metalelor 

prelegerea, conversația, discuția ghidată, observarea dirijată, 
descoperirea, exercițiul, studiu de caz, brainstorming‐ul, 
știu/vreau să știu/am învățat, tabelul corespunderilor, 
întocmirea documentației, jocul de rol. 

13. 

Mase plastic. Lemnul. Sticla. 
Lubrifianţi. Cauciucul și 
produsele lui. Lacuri şi 
vopsele. Produse ceramice 

prelegerea, conversația, cercetarea, explicația, proiect, 
discuția ghidată, problematizarea, tabelul corespunderilor, 
interpretarea schemelor. 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie, competenţele 

tehnice generale şi cele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională. Se pot utiliza diferite 

metode de evaluare care să confere caracterul formativ al evaluării, folosind pe lângă metodele clasice şi 

metodele alternative ca: observarea sistematică a elevului, investigare, referate, proiecte, portofoliul 

elevului, teste, fişe de observaţii, fişe de evaluare sau autoevaluare, fişe de lucru. 

Metodele de evaluare utilizate, beneficiază de o serie de instrumente care trebuie elaborate în 

corelare cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare introduse în standardul de pregătire 

profesională. 

Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de observaţie, fişe de 

evaluare, autoevaluare, teste cu cele trei tipuri de itemi. 

Formele de evaluare folosite în cadrul procesului educaţional vor fi diferite. În funcţie de scopul 

urmărit se va folosi evaluarea iniţială, continuă sau sumativă; în funcţie de timpul folosirii - evaluarea 

curentă, semestrială şi finală; în funcţie de realizator evaluarea va fi formativă (realizată de profesor) şi de 

coevaluare (realizată între elevi). 

În vederea determinării nivelului de cunoştinţe, competenţe şi atitudini achiziţionate de elevi 

anterior, odată cu începerea studierii disciplinei este important de a începe procesul  cu o evaluare iniţială 

prin probe scrise sau orale, testări, discuţii etc. 

Evaluarea curentă se va realiza după fiecare activitate, lecţie, temă prin diverse modalităţi: probe 

scrise, observări şi aprecieri verbale, teste docimologice, dictări grafice, „brainstorming”, jocuri didactice 

etc. 

Autoevaluarea va presupune estimarea de către elevi a propriului progres şi drept consecinţă, 

reorganizarea eforturilor intelectuale şi volitive în vederea realizării obiectivelor propuse. O poziţie 

intermediară între autoevaluare şi evaluarea curentă efectuată de profesor va ocupa coevaluarea 

(evaluarea reciprocă). Avantajul acestei evaluări rezidă în faptul că elevii dintr-un grup de cooperare îşi 
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evaluează reciproc performanţele, aplicând tehnici şi criterii variate şi conştientizate deja în procesul de 

instruire.  

Evaluarea sumativă va fi realizată la sfârşit de temă, semestru în dependenţă de obiectivele 

preconizate. Ea va fi realizată prin probe scrise, testări. Conform planului de învăţământ studierea 

disciplinei se finalizează cu examen. Biletul la examenul oral va conţine două întrebări teoretice şi o sarcină 

practică: de calcul, întocmire a unui document (act, instrucţiune), demonstrare a folosirii mijloacelor de 

protecţie, acordării primului ajutor medical. Pentru examenul în scris se va elabora un test cu itemi de 

diferite tipuri, ceea ce ar permite o evaluare cât mai obiectivă a elevului. 

Nr Produsele Criteriile de evaluare a produselor 

1. Chestionarea orală - corectitudinea și completitudinea răspunsului în raport cu 

conținuturile predate și obiectivele stabilite; 

- coerența, logica; 

- fluența, siguranța, claritatea, acuratețea, originalitatea răspunsului 

2. Rezumatul oral - expunerea conținutului științific; 

- utilizarea formulării proprii, fără distorsionarea mesajului supus 

rezumării; 

- expunerea într-o structură logică și concisă; 

- folosirea limbajului de specialitate, exemplelor adecvate; 

3. Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiul de caz propus; 

- corespunderea soluțiilor, ipotezelor cu rezolvarea adecvată a cazului 

analizat; 

- utilizarea limbajului de specialitate; 

- completitudinea informației și coerența între subiect și documentele 

studiate; 

- originalitatea formulării și realizării studiului; 

- aprecierea critică; 

- rezolvarea corectă a problemei. 

4. Efectuarea instruirii 

în domeniul 

securității și sănătății 

în muncă 

- corectitudinea formulării răspunsurilor; 

- stabilirea corectă a algoritmului instruirii; 

- selectarea materialului informativ necesar; 

- utilizarea limbajului tehnic și tehnologic; 

- logica expunerii raționamentelor; 

- argumentarea activității. 

5. Testul docimologic - corectitudinea răspunsurilor în conformitatea cu itemii și obiectivele 

sarcinilor; 

- scorurile însumate în corespundere cu baremul de corectare. 

6. Proiectul, 

referatul 

- stabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea 

conţinutului; 

- activitatea individuală realizată de către elev (investigaţie, 

experiment, anchetă etc.); 

- rezultate, concluzii, observaţii. Aprecierea succesului proiectului, în 

termeni de eficienţă, validitate, aplicabilitate etc.; 

- prezentarea proiectului (calitatea comunicării, claritate, coerenţă, 

capacitate de sinteză etc.); 
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- relevanţa proiectului (utilitate, conexiuni interdisciplinare etc.). 

7. Prezentare ppt - corectitudinea și logica expunerii materialului teoretic 

- creativitatea expunerii 

- utilizarea și redactarea corectă a desenelor, schemelor și tabelelor 

- răspunsul fluent 

- design-ul slide-urilor  

8. Portofoliul - fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de evaluare; 

- nivelul de competenţă a elevului, prin raportarea produselor 

realizate la scopul propus; 

- progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului. 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
 

Pentru a realiza cu succes formarea competenţelor profesionale în cadrul unității de curs "Studiul 

și tehnologia materialelor” va fi asigurat un mediu de învăţare autentic, relevant și adecvat.  

Sala de curs va fi dotată cu mobilier școlar şi să aibă condiţii ergonomice adecvate. Lucrările 

practice și de laborator se vor desfășura în laborator. Laboratorul va fi dotat cu utilaje, echipamente și 

materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator, în conformitate cu Nomenclatorul 

laboratorului. Vor fi utilizate surse de informare: manuale, ghiduri în domeniu, instrucţiuni, scheme, fişe 

de lucru, diverse mostre, microscop metalografic ș.a. materiale demonstrative. 

 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. 
Aurel Nanu. Tehnologia materialelor. Chişinău. Ştiinţa. 1992 

 
În biblioteca Colegiului 

2. 
Nicolae Popescu. Studiul materialelor. Cimişlia. 1993 

 
În biblioteca Colegiului 

3. 
Maria Rădulescu. Studiul metalelor. Chişinău. Ştiinţa. 1992 

 
În biblioteca Colegiului 

 


