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I. Preliminări 

 
       Unitatea de curs „Studiul şi tehnologia materialelor” se studiază în anul întâi de studii, 

în vederea asigurării pregătirii la specialitatea 71550 Mecanică agricolă, calificarea 311528 

Tehnician mecanic. 

       Scopul principal al disciplinei de studiu STM (studiul şi tehnologia materialelor), este de 

ai familiariza pe elevi cu bazele ştiinţifico-practice ale metodelor, proceselor, procedeelor de 

elaborare a materialelor metalice, structura şi proprietăţile lor, tehnologiile de prelucrare în 

vederea obţinerii pieselor, articolelor finite, utilizate în construcţia de maşini.  

       Cursul „Studiul şi tehnologia materialelor”, ţine de obţinerea cunoştinţelor despre 

procesele şi procedeele de obţinere a materialelor metalice utilizate în construcţia de maşini, 

metodele şi procedeele de prelucrare a acestor materiale, în scopul obţinerii atît a unor 

semifabricate din care se obţin articole finite, cît şi tehnologii de prelucrare a diferitor materiale 

metalice. 

      În acest context, se pune accentul pe aşa compartimente ca „Noţiuni generale despre 

producerea metalelor feroase”, „Ştiinţa despre metale şi aliaje”, „Materiale nemetalice”, 

„Tehnologia turnării materialelor metalice”, „Prelucrarea materialelor metalice prin deformare 

plastică”, “Tehnologii de îmbinare şi tăiere cu energii locale”, “Prelucrarea metalelor prin 

aşchiere”, “Prelucrarea materialelor fără aşchiere”. 

      Astfel, această unitate de curs, corelează cu aşa obiecte ca: fizica generală, 

termodinamica, structura atomului, chimia generală, geometria descriptivă.  

       Disciplina de studiu STM, se înscrie în contextul pregătirii viitorilor specialişti, 

tehnicieni, ingineri, constructori de maşini, în corespundere cu standardul european şi adoptat la 

cerinţele pieţii muncii.  

      Disciplina este destinată elevilor ce-şi fac studiile la Colegiul Tehnic Agricol, la 

specialitatea “Mecanica Agricolă”, 71550,  în sem. II. 

Pentru studierea disciplinei în planurile de învăţământ sunt prevăzute 120 ore, dintre care 33 ore 

teoretice, 12 (6+6) ore practice şi de laborator, 75 ore studiul individual. 

Pentru a urma cursul STM, elevul trebuie să posede cunoştinţe dobîndite în cadrul obiectelor: 

fizica generală; geometria descriptivă; chimia generală. 

 

I. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională. 

 
      Cursul „Studiul şi tehnologia materialelor”, ţine de obţinerea cunoştinţelor despre 

procesele şi procedeele de obţinere a materialelor metalice utilizate în construcţia de maşini, 

metodele şi procedeele de prelucrare a acestor materiale, în scopul obţinerii atît a unor 



semifabricate din care se obţin articole finite, cît şi tehnologii de prelucrare a diferitor materiale 

metalice. 

       În acest context, se pune accentul pe aşa compartimente ca „Noţiuni generale despre 

producerea metalelor feroase”, „Ştiinţa despre metale şi aliaje”, „ Materiale nemetalice”, „ 

Tehnologia turnării materialelor metalice”, „Prelucrarea materialelor metalice prin deformare 

plastică”, “Tehnologii de îmbinare şi tăiere cu energii locale”, “Prelucrarea metalelor prin 

aşchiere”, “Prelucrarea materialelor fără aşchiere”. 

      Astfel, această unitate de curs, corelează cu aşa obiecte ca: fizica generală, 

termodinamica, structura atomului, chimia generală, geometria descriptivă.  

      Scopul principal al disciplinei de studiu STM (studiul şi tehnologia materialelor), este de 

ai familiariza pe elevi cu bazele ştiinţifico-practice ale metodelor, proceselor, procedeelor de 

elaborare a materialelor metalice, structura şi proprietăţile lor, tehnologiile de prelucrare în 

vederea obţinerii pieselor, articolelor finite, utilizate în construcţia de maşini.  

      Disciplina de studiu STM, se înscrie în contextul pregătirii viitorilor specialişti tehnicieni, 

ingineri, constructori de maşini, în corespundere cu standardul european şi adoptat la cerinţele 

pieţii muncii.  

 



III. Competenţele profesionale specifice disciplinei. 
 

CP1. Definirea noţiunilor, legilor, conceptelor, teoriilor, aplicaţiilor, fenomenelor şi metodelor 

specifice activităţii profesionale. 

CP2.  Cunoaşterea limbajului tehnic, marcării fontei, oţelurilor; utilizării lor în producţie. 

CP3. Depistarea şi înlăturarea defectelor în reparaţia automobililor şi utilajului folosit la 

diagnosticarea lor. 

CP4. Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de electrosecuritate a muncii. 

CP5. Prestarea serviciilor profesionale4 cu caracter organizaţional în domeniul de specialitate.  

CP6. Formarea sistemului de cunoştinţe ştiinşifice, care să conducă la dezvoltarea deprinerilor şi 

abilităţilor practice. 

CP7. Utilizarea terminolofiei disciplinei şi etichetarea aliajelor în situaţii reale de producţie. 

CP8.Modelarea capacităţilor de selecţie şi sinteză a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice, rezolvarea 

sarcinilor specifice la studierea materialelor. 

CP9. Realizarea măsurărilor tehnice a dimensiunilor în domeniul de activitate a specialistului.  

CP10 .Distingerea pieselor obţinute prin turnare 

CP11.Argumentarea şi aplicarea tehnologia prelucrării prin deformare plastică şi asamblărilor 

prin sudare. 

CP.12 . Generarea şi aplicarea procedeelor clasice de prelucrare prin aşchiere şi procedee 

neconvenţionale prin eroziune. 

CP.13 .Asigurarea protecţiei ambientală 

IV. Administrarea disciplinei. 
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V. Unităţile de învăţare. 

 

 

Unităţi de competenţă 

(UC)  

 

 

Unităţi de conţinut 

 

Abilităţi 

 

Modulul I: Noţiuni generale despre producerea metalelor feroase 

 
 

 

I.1 De identificare a 

noţiunilor, termenilor, 

faptelor, fenomenelor, 

proceselor în obiectivele 

disciplinei „Studiul şi 

tehnologia materialelor” 

I.2 De reprezentarea valorilor 

metalelor şi materialelor 

nemetalice în economia 

naţională a ţării, utilizarea lor 

în ingineria tehnică. 

I.3 De descriere perspectivelor 

de dezvoltare a maşinilor-

unelte şi mijloacelor de 

prelucrare a materialelor. 

I.4 De generalizare şi 

particulare a disciplinei 

„Studiul şi tehnologia 

materialelor” 

I.5 De argumentare a 

importanţei acesteia pentru 

pregătirea specialiştilor în 

producţia agricolă. 

 

I Întroducere. 

 

I.1 Conţinutul şi obiectivele 

disciplinei „Studiul şi 

tehnologia materialelor” 

I..2 Importanţa acesteia pentru 

pregătirea specialiştilor în 

producţia agricolă. 

I.3 Folosirea materialelor 

metalice şi nemetalice la 

construcţia şi reparaţia 

automobilelor. 

I.4 Valoarea metalelor şi 

materialelor nemetalice în 

economia naţională a ţării, 

utilizarea lor în ingineria 

tehnică. 

I.5 Scurtă prezentare istorică 

de dezvoltare a ştiinţei despre 

metale, aliaje şi prelucrarea 

acestora. 

I.6 Standarde pentru materiale 

de construcţii şi scule. 

I.7 Perspectivele de dezvoltare 

a maşinilor-unelte şi 

mijloacelor de prelucrare a 

materialelor. 

 

 

 

I.1 Conversaţia despre 

importanţa acesteia pentru 

pregătirea specialiştilor în 

producţia agricolă. 

I.2 Organizarea dezbaterilor 

cu descrierea şi analiză a 

perspectivelor de dezvoltare a 

maşinilor-unelte şi mijloacelor 

de prelucrare a materialelor. 

I.3 Exerciţii de explicare a 

necesităţii obiectivelor 

disciplinei „Studiul şi 

tehnologia materialelor”. 

I.4 Discuţii despre standarde 

pentru materiale de construcţii 

şi scule. 

I.5 Elaborarea unui plan de 

idei referitor la dezvoltarea 

ştiinţei despre metale, aliaje şi 

prelucrarea acestora. 

 

 

 

1.1.1 De nominaliazare a 

conceptelor generale despre 

fontă şi producerea fontei. 

1.1.2 De relatare a elementelor 

de bază: minereu, cocs, 

fondanţi. 

1.1.3 De utilizare a termenilor-

cheie. 

1.1.4 De descriere a şi 

procesului 

metalurgic din 

furnal. 

1.1 Bazele producerii fontei 

 

1.1.1 Definiţii generale despre 

fontă şi producerea fontei. 

1.1.2 Elementele de bază: 

minereu, cocs, fondanţi. 

1.1.3 Furnalul şi procesul 

metalurgic din furnal. 

1.1.4 Produsele furnalului. 

 

 

1.1.1 Exerciţii de explicare şi 

definire a producerii fontei. 

1.1.2.Exerciţii de comparare a 

elementelor de bază: minereu, 

cocs, fondanţi. 

1.1.3.Exerciţii de descriere a 

procesului metalurgic din 

furnal.  



 

 

1.2.1.De utilizare a termenilor-

cheie. 

1.2.2.De explicare a elaborării 

oţelului în convertizoare, prin 

procedeul lui Martin. 

1.2.3.De aplicare corectă a 

obţinerei directe a fierului din 

minereuri. 

1.2.4.De elaborare a propriului 

model de pregătire (axat pe 

cunoştinţe şi deprinderi bine 

formate). 

1.2 Bazele producerii 

oţelului 

1.2.1.Definiţii generale despre 

oţel. 

1.2.2.Elaborarea oţelului în 

convertizoare, prin procedeul 

lui Martin. 

1.2.3.Producerea oţelului în 

cuptoare electrice cu arc şi 

cuptoare electrice cu inducţie. 

1.2.4.Turnarea oţelului. 

1.2.5.Prelucrarea oţelului după 

turnare. 

1.2.6.Obţinerea directă a 

fierului din minereuri. 

 

 

1.2.1.Exerciţii de explicare şi 

definire a producerii oţelului. 

1.2.2.Exerciţii de comparare: 

elaborarea oţelului în 

convertizoare şi  prin 

procedeul lui Martin. 

1.2.3.Elaborarea unui plan de 

idei privind prelucrarea 

oţelului după turnare. 

 

 

Modulul II. Ştiinţa despre metale şi aliaje. 

 

 

 

2.1.1.De analiză a 

principalelor  caracteristici ale 

metalelor. 

2.1.2.De clasificare a 

proprietăţilor metalelor şi 

aliajelor.  

2.1.3.De identificarea a 

proprietăţilor generale ale 

metalelor, mecanice ale 

metalelor şi aliajelor, metode 

de determinare, Proprietăţile 

fizice, chimice şi tehnologice. 

2.1.4. De stabilire a legăturii 

între proprietăţile metalelor. 

 

2.1 Proprietăţile metalelor şi 

aliajelor 

2.1.1.Principalele caracteristici 

ale metalelor. 

2.1.2. Clasificarea 

proprietăţilor metalelor şi 

aliajelor.  

2.1.3.Proprietăţile generale ale 

metalelor. 

2.1.4. Proprietăţile mecanice 

ale metalelor şi aliajelor, 

metode de determinare. 

2.1.5. Proprietăţile fizice, 

chimice şi tehnologice 

 

 

2.1.1.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiză a 

principalelor  caracteristici ale 

metalelor. 

2.1.2.Exerciţii de relaţionare: 

proprietăţile generale ale 

metalelor - proprietăţile 

mecanice ale metalelor şi 

aliajelor, metode de 

determinare - Proprietăţile 

fizice, chimice şi tehnologice. 

 

 

 

2.2.1.De analiză a structurei 

atomice cristaline a metalelor. 

2.2.2.De utilizare a termenilor-

cheie. 

2.2.3.De comprehensiune a 

diagramei de echilibru a două 

elemente de aliere. 

2.2.4.De explicare a 

construirei diagramelor de 

stare după metoda de analiză 

termică. 

2.2 Structura cristalină a 

metalelor. Bazele teoriei 

aliajelor. 

2.2.1.Structura atomică 

cristalină a metalelor. 

2.2.2. Transformările 

alotropice în metale. 

2.2.3.Topirea şi cristalizarea 

metalelor.  

2.2.4.Curbe de încălzire şi 

răcire a metalelor.  

2.2.5.Definirea aliajului, 

componentele şi fazele lui.  

2.2.6.Formele de legături între 

elemente:amestec mechanic, 

soluţii solide, produs chimic. 

2.2.7. Diagrame de echilibru a 

 

 

 

2.2.1.Descrierea modalităţilor 

de transformare alotropică în 

metale. 

2.2.2.Exerciţii de analiză a 

structurei atomice cristaline a 

metalelor. 

2.2.3.Elaborarea unui plan de 

idei referitor la construirea 

diagramelor de stare după 

metoda de analiză termică. 

2.2.4.Exerciţii de identificare a 

diagramelor de echilibru a 

două elemente de aliere. 



două elemente de aliere. 

2.2.8.Construirea diagramelor 

de stare după metoda de 

analiză termică. 

 

 

2.3.1.De comprehensiune a 

proprietăţilor fierului şi 

carbonului.  

2.3.2.De descriere a 

componentelor structurale ale 

aliajelor: ferită, austenită, 

cimentită, perlită, ledeburită şi 

caracteristicele lor. 

2.3.3.De argumentare a 

transformărilor ce apar în 

aliajul din fier-cimentită la 

răcire şi încălzire. 

2.3 Diagrama de stare a 

aliajelor Fe-Fe3C 

2.3.1.Proprietăţile fierului şi 

carbonului.  

2.3.2.Componente structurale 

ale aliajelor: ferită, austenită, 

cimentită, perlită, ledeburită şi 

caracteristicele lor. 

2.3.3. Diagrame de stare a 

aliajului.  

2.3.4.Transformările ce apar în 

aliajul din fier-cimentită la 

răcire şi încălzire. 

 

 

2.3.1.Exerciţii de comparare: 

ferită, austenită, cimentită, 

perlită, ledeburită. 

2.3.2.Exerciţii de analiză a  

diagramelor de stare a 

aliajului. 

2.3.3.Organizarea 

dezbaterilor: transformările ce 

apar în aliajul din fier-

cimentită la răcire şi încălzire. 

 

2.4.1.De identificare a acţiunei 

carbonului şi impurităţilor 

asupra structurii şi 

proprietăţilor fontei. 

2.4.2.De clasificare a fontelor 

după formele grafitului 

întrodus. 

2.4.3.De aplicare corectă a 

marcărei fontei după structura 

metalică şi domeniile de 

utilizare. 

2.4 Fontele 

2.4.1.Acţiunea carbonului şi 

impurităţilor asupra structurii 

şi proprietăţilor fontei. 

2.4.2. Clasificarea fontelor 

după formele grafitului 

întrodus. 

2.4.3. Marcarea fontei după 

structura metalică şi domeniile 

de utilizare. 

2.4.4. Fonte speciale. 

 

2.4.1.Conversaţii despre rolul 

acţiunilor carbonului şi 

impurităţilor asupra structurii 

şi proprietăţilor fontei. 

2.4.2.Exerciţii de formulare a 

opiniilor proprii: domeniile de 

utilizare a fontei. 

 

2.5.1.De identificare a acţiunei 

carbonului şi impurităţilor 

asupra proprietăţilor oţelului 

carbon. 

2.5.2.De clasificare a 

oţelurilor după conţinutul de 

carbon din oţel, structură, 

destinaţie şi gradul de 

dezoxidare. 

2.5.3.De clasificare, marcare 

şi domeniile de utilizare a 

oţelului pentru construcţii şi 

scule. 

2.5 Oţelurile carbon 

2.5.1.Acţiunea carbonului şi 

impurităţilor asupra 

proprietăţilor oţelului carbon. 

2.5.2. Clasificarea oţelurilor 

după conţinutul de carbon din 

oţel, structură, destinaţie şi 

gradul de dezoxidare. 

2.5.3. Clasificarea, marcarea şi 

domeniile de utilizare a 

oţelului pentru construcţii şi 

scule. 

 

2.5.1.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiza a 

acţiunilor carbonului şi 

impurităţilor asupra 

proprietăţilor oţelului carbon. 

2.5.2.Exerciţii de explicare a 

necesităţii marcării oţelului 

pentru construcţii şi scule. 

2.5.3.Exerciţii de identificare a 

oţelurilor carbon. 

 

 

2.6.1.De argumentare a 

influenţei elementelor de 

aliere asupra structurii şi 

proprietăţilor oţelului. 

2.6.2.De clasificare a 

oţelurilor aliate şi folosire a 

2.6 Oţelurile aliate. Oţelurile 

cu destinaţie specială 

2.6.1.Influenţa elementelor de 

aliere asupra structurii şi 

proprietăţilor oţelului. 

2.6.2. Clasificarea oţelurilor 

aliate şi folosirea acestora.  

2.6.3.Oţelurile aliate pentru 

 

 

2.6.1.Descrierea aspectelor 

specifice influenţei 

elementelor de aliere asupra 

structurii. 

2.6.2.Exerciţii de relaţionare: 

oţelurile aliate pentru scule şi 



acestora. 

2.6.3.De stabilire a legăturilor 

între proprietăţile speciale, 

structura, proprietăţile şi 

utilizarea oţelurilor aliate. 

 

scule şi aliaje dure: 

proprietăţile, marcarea, 

componenţa şi utilizarea lor.  

2.6.4.Oţelurile aliate cu 

proprietăţile speciale, structura 

lor, proprietăţile şi utilizarea. 

aliaje dure. 

2.6.3.Exerciţii de clasificare a 

oţelurilor aliate. 

2.6.4.Elaborarea unui plan de 

idei privind legătura între 

proprietăţile speciale, 

structura, proprietăţile şi 

utilizarea oţelurilor aliate. 

 

 

 

2.7.1.De clasificare a 

tratamentelor termice. 

2.7.2.De explicare a 

transformărilor ce au loc în 

timpul încălzirii oţelurilor.  

2.7.3.De argumentare a 

influenţei vitezei de răcire la 

transformările structurale ale 

austenitei. 

2.7.4.De comprehensiune a 

caracteristicelor şi alegerii 

mediului de răcire. 

2.7.5.De descriere a 

tehnologiei, scopului şi 

metodelor de călire a oţelurilor 

aliate. 

2.7.6.De identificare a 

particularităţilor prelucrării 

termice a oţelurilor aliate şi 

fontelor. 

2.7.7.De explicare a esenţei 

nitrurării şi cianizării. 

2.7.8.De aplicare a proceselor 

de aluminizare, cromare, 

cimentarea cu siliciu şi 

destinaţia lor. 

2.7.9.De elaborare a propriului 

model de pregătire (axat pe 

cunoştinţe şi deprinderi bine 

formate). 

2.7 Bazele tratamentelor 

termice şi termochimice ale 

oţelurilor 

2.7.1.Clasificarea 

tratamentelor termice.  

2.7.2.Transformările ce au loc 

în timpul încălzirii oţelurilor.  

2.7.3.Transformarea austenitei 

la răcirea continuă. 

2.7.4. Influenţa vitezei de 

răcire la transformările 

structurale ale austenitei. 

2.7.5. Mecanismul de formare 

a martensitei şi perlitei. 

2.7.6. Recoacerea şi revenirea 

oţelurilor, transformările 

structurale. 

2.7.7. Proprietăţile oţelului 

după recoacerea şi revenire, 

tipurile şi destinaţia lor. 

2.7.8.Tehnologia, scopul şi 

metode de călire a oţelurilor 

aliate. 

2.7.9. Structura şi proprietăţile 

oţelurilor după călire şi răcire. 

2.7.10. Caracteristicele şi 

alegerea mediului de răcire.  

2.7.11.Călirea de suprafaţă cu 

curenţi de frecvenţă înaltă. 

2.7.12.Tipurile şi destinaţia 

revenirii. 

2.7.13. Acţiunea revenirii 

asupra structurii şi proprietăţii 

oţelului călit. 

2.7.14.Particularităţile 

prelucrării termice a oţelurilor 

aliate şi fontelor. 

2.7.15.Defectele şi rebuturile 

la prelucrări termice. 

2.7.16. Tratamente termo-

chimice.  

2.7.17.Cimentarea, destinaţia 

ei.  

2.7.18.Oţeluri pentru 

 

 

 

2.7.1.Exerciţii de clasificare a 

tratamentelor termice. 

2.7.2.Conversaţii despre rolul 

tratamentelor termice şi 

termochimice ale oţelurilor. 

2.7.3.Discuţii despre influenţa 

vitezei de răcire la 

transformările structurale ale 

austenitei. 

2.7.4.Exerciţii de explicare şi 

definire a mecanismului de 

formare a martensitei şi 

perlitei. 

2.7.5.Exerciţii de analiză a 

structurii şi proprietăţilor 

oţelurilor după călire şi răcire. 

2.7.6.Exerciţii de identificare a 

proceselor de aluminizare, 

cromare, cimentarea cu siliciu 

şi destinaţia lor. 



cimentare. 

2.7.19. Prelucrarea termică 

după cimentare. 

2.7.20. Esenţa nitrurării şi 

cianizării. 

2.7.21. Metalizarea prin 

difuzie. 

2.7.22. Procesele de 

aluminizare, cromare, 

cimentarea cu siliciu şi 

destinaţia lor. 

2.7.23. Tratamente termo-

mecanice, tipurile,destinaţia. 

 

2.8.1.De identificare a 

proprietăţilor cuprului. 

2.8.2.De descriere a aliajelor 

în baza cuprului. 

2.8.3.De analiză a marcărei, 

proprietăţilor şi domeniului de 

aplicare a aliajelor pe baza de 

cupru. 

2.8.4.De identificare a 

aliajelor antifricţiune, a 

babiturilor şi bronzurilor.   

2.8.5.De argumentare a 

cerinţelor faţă de aliajele 

pentru rulmenţi. 

2.8 Metale şi aliaje neferoase 

2.8.1.Cuprul şi proprietăţile 

lui. 

2.8.2. Aliaje în baza cuprului. 

2.8.3. Marcarea, proprietăţile 

şi domeniul de aplicare a 

aliajelor pe baza de cupru. 

2.8.4.Aluminiul şi 

proprietăţile lui. 

2.8.5. Aliajele aluminiului. 

2.8.6. Proprietăţtile, maracrea 

şi domeniul de utilizare.  

2.8.7.Aliaje antifricţiune. 

2.8.8. Babiturile şi bronzurile.  

2.8.9.Cerinţele faţă de aliajele 

pentru rulmenţi 

 

2.8.1.Conversaţii despre 

proprietăţile cuprului. 

2.8.2.Descrierea modalităţilor 

de marcare şi domeniul de 

aplicare a aliajelor pe baza de 

cupru. 

2.8.3.Descrierea 

recomandărilor pentru 

concentrarea atenţiei în 

domeniul de utilizare aliajelor 

aluminiului.. 

2.8.4.Exerciţii de identificare a 

aliajelor antifricţiune, a 

babiturilor şi bronzurilor.   

2.8.5.Exerciţii de argumentare 

a cerinţelor faţă de aliajele 

pentru rulmenţi. 

 

 

2.9.1.De descriere a 

coroziunei metalelor şi 

aliajelor. 

2.9.2.De clasificare a tipurilor 

de coroziune. 

2.9.3.De respectare a 

metodelor de protecţie 

împotriva coroziunii. 

2.9 Coroziunea metalelor şi 

metodele de protecţie 

2.9.1.Coroziunea metalelor şi 

aliajelor. 

2.9.2. Tipuri de coroziune. 

2.9.3. Factorii care 

influenţează procesul de 

coroziune. 

2.9.4. Metode de protecţie 

împotriva coroziunii. 

 

 

2.9.1.Organizarea dezbaterilor 

cu descrierea şi analiza a 

coroziunei metalelor şi 

aliajelor. 

2.9.2.Exerciţii de identificare a 

tipurilor de coroziune. 

 

Modulul III. Materiale nemetalice 

 

 

3.1.1.De explicare a rolului şi 

utilizării materialelor plastice 

în economia naţională şi 

inginerie. 

3.1.2.De clasificare a tipurilor 

de materiale plastice: 

termoreactive şi termoplastice.  

3.1 Masele plastice 

3.1.1.Rolul şi utilizarea 

materialelor plastice în 

economia naţională şi 

inginerie. 

3.1.2.Tipuri de materiale 

plastice: termoreactive şi 

termoplastice.  

 

3.1.1.Conversaţii despre rolul 

şi utilizarea materialelor 

plastice în economia naţională 

şi inginerie. 

3.1.2.Exerciţii de comparare: 

materiale plastice: 

termoreactive şi termoplastice.  



3.1.3.De comprehensiune a 

caracteristicelor şi 

proprietăţilor maselor plastice. 

3.1.3.Caracteristicele şi 

proprietăţile maselor plastice. 

3.1.3.Exerciţii de analiză a 

proprietăţile maselor plastice.   

 

 

3.2.1.De identificare a 

proprietăţilor cauciucului şi 

importanţei folosirii lui în 

inginerie. 

3.2.2.De aplicare corectă a 

materialelor din cauciuc. 

3.2.3.De descriere folosirei a 

cauciucului la confecţionarea 

articolelor tehnice.  

3.2 Cauciucul şi produsele 

din el 

3.2.1.Proprietăţile cauciucului 

şi importanţa folosirii lui în 

inginerie. 

3.2.2. Materialele din cauciuc, 

caracteristicele şi aplicarea lor. 

3.2.3. Exemple de folosire a 

cauciucului la confecţionarea 

articolelor tehnice. 

 

 

3.2.1.Exerciţii de identificare a 

proprietăţilor cauciucului şi 

importanţei folosirii lui în 

inginerie. 

3.2.2.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiza 

materialele din cauciuc. 

3.2.3.Conversaţii despre 

folosirea cauciucului la 

confecţionarea articolelor 

tehnice 

 

3.3.1.De descriere a 

materialelor composite. 

3.3.2.De explicare a structurei 

materialelor composite. 

3.3.3.De aplicare corectă a 

materialelor composite în 

construcţia de maşini agricole 

şi în procesele de 

recondiţionare a organelor de 

maşini. 

3.3 Materiale composite 

3.3.1.Prezentare generală.  

3.3.2.Structura materialelor 

composite. 

3.3.3. Conceptual şi 

tehnologia pentru producerea 

pulberilor. 

3.3.4. Aplicarea materialelor 

composite în construcţia de 

maşini agricole şi în procesele 

de recondiţionare a organelor 

de maşini. 

 

3.3.1.Exerciţii de definire a 

materialelor composite 

3.3.2.Exerciţii de identificare a 

materialelor composite în 

construcţia de maşini agricole 

şi în procesele de 

recondiţionare a organelor de 

maşini. 

3.3.3.Exerciţii de formulare a 

opiniilor proprii 

 

Modulul IV. Tehnologia turnării materialelor metalice 

 

 

 

4.1.1.De analiză a turnării 

materialelor pentru ingineria 

agricolă.  

4.1.2.De descriere a 

tehnologiei producerii pieselor 

turnate în forme de nisip. 

4.1.3.De identificare a reţelei 

canalelor de turnare. 

4.1.4.De argumentare a 

proprietăţilor metalelor şi 

aliajelor necesare pentru 

turnătorie. 

4.1.5.De explicare a utilajelor 

de topire: cupola cuptor, 

cuptor electric, caracteristici 

de proiectare şi funcţionare. 

4.1.6.De aplicare corectă a 

tehnologiei de turnare a 

oţelului şi metalelor neferoase. 

4.1 Tehnologia executării 

pieselor turnate 

4.1.1.Turnarea materialelor 

pentru ingineria agricolă.  

4.1.2.Tehnologia producerii 

pieselor turnate în forme de 

nisip. 

4.1.3. Amestecuri de 

turnătorie, compuşii, 

pregătirea şi proprietăţile lor. 

4.1.4. Reţeaua canalelor de 

turnare.  

4.1.5.Forma pentru modele în 

două flacoane. 

4.1.6. Proprietăţile metalelor şi 

aliajelor necesare pentru 

turnătorie. 

4.1.7. Utilaje de topire: cupola 

cuptor, cuptor electric, 

caracteristici de proiectare şi 

funcţionare. 

 

 

4.1.1.Exerciţii de argumentare 

a proprietăţilor metalelor şi 

aliajelor necesare pentru 

turnătorie. 

4.1.2.Exerciţii de identificare a 

reţelei canalelor de turnare. 

4.1.3.Conversaţii despre rolul 

tehnologiei executării pieselor 

turnate. 

4.1.4.Descrierea 

recomandărilor pentru 

concentrarea atenţiei la 

producerea pieselor turante. 

4.1.5.Exerciţii de identificare a 

utilajelor de topire. 

4.1.6.Exerciţii de aplicare 

corectă a tehnologiei de 

turnare a oţelului şi metalelor 

neferoase. 



4.1.8. Tehnologia de turnare a 

oţelului şi metalelor neferoase 

 

 

 

4.2.1.De explicare a turnării în 

modele fuzibile şi în forme de 

coji. 

4.2.2.De identificare a turnării 

în forme metalice, sub 

presiune, centrifugă. 

4.2.3.De argumentare a 

avantajelor şi dezavantajelor 

fiecărei metode de turnare. 

4.2.4.De utilare a domeniilor 

de aplicare. 

4.2 Metode speciale de 

turnare a materialelor 

metalice 

4.2.1.Turnarea în modele 

fuzibile şi în forme de coji. 

4.2.2. Turnarea în forme 

metalice.  

4.2.3.Turnarea sub presiune. 

4.2.4. Turnarea centrifugă  

4.2.5.Avantajele şi 

dezavantajele fiecărei metode 

de turnare. 

4.2.6. Domeniile de aplicare. 

 

 

 

4.2.1.Exerciţii de identificare a 

turnării în forme metalice, sub 

presiune, centrifugă. 

4.2.2.Organizarea dezbaterilor 

cu descrierea şi analiza 

turnării în modele fuzibile şi 

în forme de coji. 

4.2.3.Discuţii despre 

domeniile de aplicare a 

materialelor metalice. 

 

Modulul V. Prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastică 

 

 

 

 

5.1.1.De descriere a 

importanţei prelucrării 

materialelor prin  deformare 

plastică în construcţia de 

utilaje agricole şi reparaţia lor. 

5.1.2.De identificare a 

deformării plastice în metale şi 

schimbărilor strusturale care 

au loc. 

5.1.3.De explicare a încălzirei 

metalelor. 

5.1.4.De clasificare a 

temperaturilor de prelucrare a 

metalelor la prelucrare 

plastică. 

5.1.5.De aplicare corectă a 

dispositivelor de încălzire. 

5.1 Noţiuni generale de 

deformare plastică a 

materialelor metalice 

5.1.1.Importanţa prelucrării 

materialelor prin  deformare 

plastică în construcţia de 

utilaje agricole şi reparaţia lor. 

5.1.2. Deformări plastice în 

metale şi schimbările 

strusturale care au loc. 

5.1.3. Revenirea şi 

recristalizarea. 

5.1.4. Încălzirea metalelor. 

5.1.5. Temperature de 

prelucrare a metalelor la 

prelucrare plastică. 

5.1.6. Dispositive de încălzire. 

 

 

 

5.1.1.Exerciţii de identificare a 

deformării plastice în metale şi 

schimbărilor strusturale care 

au loc. 

5.1.2.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere a importanţei 

prelucrării materialelor prin  

deformare plastică în 

construcţia de utilaje agricole 

şi reparaţia lor. 

5.1.3.Exerciţii de clasificare a 

temperaturilor de prelucrare a 

metalelor la prelucrare 

plastică. 

5.1.4.Exerciţii de aplicare 

corectă a dispositivelor de 

încălzire. 

 

 

5.2.1.De analiză a deformării 

plastice prin laminare.  

5.2.2.De descriere a 

construcţiei utilajuluui de 

laminat. 

5.2.3.De identificare a 

sortimentului materialelor 

laminate. 

5.2.4.De comprehensiune a 

ciocanelor de forjare, 

construcţiei, principiului de 

5.2 Tehnologii de prelucrare 

prin deformare plastică 

5.2.1.Deformarea plastică prin 

laminare.  

5.2.2.Construcţia utilajuluui 

de laminat. 

5.2.3. Sortimentul materialelor 

laminate. 

5.2.4. Laminarea ţevilor. 

5.2.5. Extrudarea, procedee de 

extrudare.  

5.2.6.Deformarea prin forjare. 

5.2.7. Echipamente, scule şi 

 

 

5.2.1.Exerciţii de analiză a 

deformării plastice prin 

laminare. 

5.2.2.Exerciţii de identificare a 

sortimentului materialelor 

laminate. 

5.2.3.Exerciţii de explicare a 

operaţiilor ulterioare 

matriţării.  

5.2.4.Elaborarea unui plan de 

idei referitor la sortimentului 



lucru. 

5.2.5.De aplicare corectă a 

tehnologiilor de matriţare. 

5.2.6.De explicare a 

operaţiilor ulterioare 

matriţării.  

5.2.7.De identificare a 

produselor obţinute prin 

deformare plastică şi folosite 

în utilaje. 

dispositive pentru forjare. 

5.2.8. Procedeele principale la 

forjare. 

5.2.9. Ciocane de forjare, 

construcţia, principiul de 

lucru. 

5.2.10. Forjarea în matriţe, 

prezentarea generală şi 

domeniul de aplicare. 

5.2.11. Matriţa (ştanţa) ca 

dispozitiv şi alt utilaj folosit la 

matriţare. 

5.2.12. Tehnologii de 

matriţare.  

5.2.13.Ştanţarea tolelor 

(tablelor).  

5.2.14.Operaţii ulterioare 

matriţării.  

5.2.15.Produsele obţinute prin 

deformare plastică şi folosite 

în utilaje. 

materialelor laminate. 

5.2.5.Descrierea aspectelor 

specifice tehnologiilor de 

matriţare. 

5.2.6.Exerciţii de identificare a 

produselor obţinute prin 

deformare plastică şi folosite 

în utilaje. 

 

Modulul VI. Tehnologii de îmbinare şi tăiere cu energii locale 

 

 

 

6.1.1.De comprehensiune a 

rolului sudării în construcţia 

de maşini agricole şi repararea 

lor. 

6.1.2.De clasificare a 

procedeelor de sudare. 

6.1.3.De clasificare a 

îmbinărilor şi cusăturilor 

sudate. 

6.1.4.De explicare a 

procesului metalurgice în 

sudare. 

6.1.5.De analiză a influenţei 

temperaturii la structura şi 

proprietăţile metalului sudat. 

6.1.6.De utilare a termenilor-

cheie. 

6.1.7.De elaborare a propriului 

model de pregătire (axat pe 

cunoştinţe şi deprinderi bine 

formate). 

6.1 Noţiuni generale de 

sudare şi tăiere a metalelor. 

6.1.1.Rolul sudării în 

construcţia de maşini agricole 

şi repararea lor. 

6.1.2.O scurtă prezentare 

istorică a dezvoltării 

tehnologiilor de sudare. 

6.1.3. Esenţa fizică a sudării. 

6.1.4. Clasificarea procedeelor 

de sudare. 

6.1.5. Clasificarea îmbinărilor 

şi cusăturilor sudate.  

6.1.6.Procese metalurgice în 

sudare. 

6.1.7. Influenţa temperaturii la 

structura şi proprietăţile 

metalului sudat. 

6.1.8. Noţiuni generale despre 

sudarea metalelor. 

 

 

6.1.1.Exerciţii de clasificare a 

procedeelor de sudare. 

6.1.2.Exerciţii de clasificare a 

îmbinărilor şi cusăturilor 

sudate. 

6.1.3.Conversaţii despre 

procesul metalurgice în 

sudare. 

6.1.4.Organizarea dezbaterilor 

cu analiză a influenţei 

temperaturii la structura şi 

proprietăţile metalului sudat. 

 

 

6.2.1.De descriere a arcului cu 

sudură, arcului electric de 

sudare, condiţiilor de ardere şi 

proprietăţi. 

6.2 Sudarea cu arc electric 

6.2.1.Arcul cu sudură. 

6.2.2. Arcul electric de sudare, 

condiţii de ardere şi 

proprietăţi. 

 

6.2.1.Exerciţii de analiză a 

performanţelor de sudare cu 

arc. 

6.2.2.Organizarea dezbaterilor 



6.2.2.De analiză a 

performanţelor de sudare cu 

arc.  

6.2.3.De explicare a 

tehnologiei de sudare cu arc 

manual. 

6.2.4.De identificare a 

echipamentului şi accesorilor 

pentru sudare cu arc. 

6.2.5.De argumentare a 

metodelor de înaltă 

performanţă la sudare cu arc 

manual. 

6.2.6.De identificare a sudării 

în gaz inert, în baie de zgură.  

6.2.7.De aplicare corectă a 

automatizării procesului de 

tăiere. 

6.2.3. Transferul metalului cu 

arcul electric.  

6.2.4.Performanţele de sudare 

cu arc.  

6.2.5.Tehnologia de sudare cu 

arc manual. 

6.2.6. Echipamente şi 

accesorii pentru sudare cu arc.  

6.2.7.Sârma de sudare; 

electrozii pentru arcul de 

sudură. 

6.2.8. Alegerea modului de 

sudare cu arc. 

6.2.9. Metodele de înaltă 

performanţă la sudare cu arc 

manual. 

6.2.10. Automate şi 

semiautomate de sudare sub 

flux. 

6.2.11. Sudare în gaz inert.  

6.2.12.Sudare în baie de zgură.  

6.2.13.Posibilităţi de tăiere cu 

arc electric. 

6.2.14. Automatizarea 

procesului de tăiere. 

cu descriere a arcului cu 

sudură, arcului electric de 

sudare, condiţiilor de ardere şi 

proprietăţi. 

6.2.3.Exerciţii de argumentare 

a metodelor de înaltă 

performanţă la sudare cu arc 

manual. 

6.2.4.Exerciţii de aplicare 

corectă a automatizării 

procesului de tăiere. 

 

 

6.3.1.De descriere a sudărei cu 

gaz şi decupare de metale. 

6.3.2.De comprehensiune a 

esenţei şi domeniului de 

aplicare a sudării şi tăierii cu 

gaze.   

6.3.3.De identificare a gazelor 

combustibile, fluxurilor şi 

consumabilelor de sudură 

pentru gaz de sudare şi de 

tăiere. 

6.3.4.De aplicare corectă a 

echipamentului şi aparaturei 

pentru sudare cu gaz: 

generatoare de acetilenă, 

butelii, arzătoare, tăietori, 

cilindri, furtunuri.  

6.3.5.De explicare a 

tehnologiei de sudare cu gaz. 

6.3 Sudarea cu flacăra de 

gaze 

6.3.1.Sudarea cu gaz şi 

decupare de metale. 

6.3.2. Esenţa şi domeniul de 

aplicare a sudării şi tăierii cu 

gaze.  

6.3.3.Gazele combustibile, 

fluxuri şi consumabile de 

sudură pentru gaz de sudare şi 

de tăiere. 

6.3.4. Flacăra, structura şi 

caracteristicele ei.  

6.3.5.Echipamente şi aparatură 

pentru sudare cu gaz: 

generatoare de acetilenă, 

butelii, arzătoare, tăietori, 

cilindri, furtunuri.  

6.3.6.Construcţia şi 

funcţionarea. 

6.3.7. Tehnologia de sudare cu 

gaz. 

6.3.8.Tăierea cu gaz-oxigen. 

 

 

6.3.1.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiză a 

sudărei cu gaz şi decupare de 

metale. 

6.3.2.Exerciţii de identificare a 

gazelor combustibile, 

fluxurilor şi consumabilelor de 

sudură pentru gaz de sudare şi 

de tăiere. 

6.3.3.Exerciţii de aplicare 

corectă a echipamentului şi 

aparaturei pentru sudare cu 

gaz: generatoare de acetilenă, 

butelii, arzătoare, tăietori, 

cilindri, furtunuri. 

6.3.4.Discuţii despre 

tehnologie de sudare cu gaz. 

 

 

6.4.1.De descriere a sudurei 

prin puncte. 

6.4 Procedeele de sudare 

termo-mecanică şi mecanică 

6.4.1.Sudura prin puncte. 

6.4.2. Aplicarea sudării 

 

 

6.4.1.Descrierea modalităţilor 

de sudare prin puncte. 



6.4.2.De aplicare corectă a 

sudării electrice prin rezistenţă 

în puncte în construcţia 

tractoarelor, automobilelor şi 

utilajelor agricole. 

6.4.3.De argumentare a sudării 

prin forjarea, cu ultrasunete, 

prin frecare, prin explozie, în 

linie, la rece. 

6.4.4.De comprehensiune a 

metodelor de reducere a 

factorilor negative. 

electrice prin rezistenţă în 

puncte în construcţia 

tractoarelor, automobilelor şi 

utilajelor agricole. 

6.4.3. Sudarea în linie. 

6.4.4. Sudarea prin forjarea, cu 

ultrasunete, prin frecare, prin 

explozie. 

6.4.5. Sudarea la rece. 

6.4.6. Tensiunile şi 

deformările la sudare, 

metodele de reducere a 

factorilor negative. 

6.4.2.Exerciţii de aplicare 

corectă a sudării electrice prin 

rezistenţă în puncte în 

construcţia tractoarelor, 

automobilelor şi utilajelor 

agricole. 

6.4.3.Organizarea dezbaterilor 

cu argumentare a sudării prin 

forjarea, cu ultrasunete, prin 

frecare, prin explozie, în linie, 

la rece. 

 

 

Modulul VII. Prelucrarea metalelor prin aşchiere 

 

 

 

7.1.1.De comprehensiune a 

noţiunei de aşchiere. 

7.1.2.De identificare a 

mişcărilor necesare în timpul 

prelucrării prin aşchiere. 

7.1.3.De respectare a 

elementelor regimului de 

tăiere 

7.1.4.De descriere a . părţilor 

şi unghiurilor cuţitelor 

aşchietoare. 

7.1.5.De analiză a procesului 

formării aşchiei. 

7.1.6.De comprehensiune a 

destinaţiei şi tipurilor de 

mijloace de lubrifiere-răcire.  

7.1.7.De argumentare a 

calităţei prelucrării 

suprafeţelor. 

7.1 Noţiuni generale despre 

prelucrarea prin aşchiere 

7.1.1.Destinaţia şi metodele 

prelucrării  prin aşchiere.  

7.1.2.Mişcările necesare în 

timpul prelucrării prin 

aşchiere. 

7.1.3. Elementele regimului de 

tăiere.  

7.1.4.Părţile şi unghiurile 

cuţitelor aşchietoare. 

7.1.5. Regimul de aşchiere. 

7.1.6. Procesul formării 

aşchiei. 

7.1.7. Degajarea de căldură şi 

uzarea cuţitelor.  

7.1.8.Destinaţia şi tipuri de 

mijloace de lubrifiere-răcire.  

7.1.9.Forţa de tăiere şi puterea 

la aşchiere. 

7.1.10. Calitatea prelucrării 

suprafeţelor 

 

 

7.1.1.Exerciţii de identificare a 

mişcărilor necesare în timpul 

prelucrării prin aşchiere. 

7.1.2.Exerciţii de analiză şi 

respectare a elementelor 

regimului de tăiere. 

7.1.3.Exerciţii de argumentare 

a calităţei prelucrării 

suprafeţelor. 

7.1.4.Exerciţii de analiză a 

procesului formării aşchiei. 

 

 

 

 

7.2.1.De clasificare a 

maşinilor-unelte folosite la 

prelucrarea metalelor. 

7.2.2.De identificare a 

tipurilor de acţionare. 

7.2.3.De explicare a schemelor 

cinematice ale maşinilor 

unelte 

7.2 Clasificarea şi 

mecanismele principale ale 

strungurilor 

7.2.1.Clasificarea maşinilor-

unelte folosite la prelucrarea 

metalelor. 

7.2.2. Tipuri de acţionare. 

7.2.3. Mecanismele de bază 

ale maşinilor unelte. 

7.2.4. Scheme cinematică ale 

maşinilor unelte 

 

 

 

7.2.1.Exerciţii de clasificare a 

maşinilor-unelte folosite la 

prelucrarea metalelor. 

7.2.2.Conversaţii despre 

schemele cinematice ale 

maşinilor unelte 

 

 

7.3.1.De analiză a tehnologiei 

7.3 Prelucrarea prin 

strunjire 

7.3.1.Tehnologia de prelucrare 

 

 

7.3.1.Exerciţii de clasificare a 



de prelucrare prin strunjire. 

7.3.2.De clasificare a cuţitelor 

de strung. 

7.3.3.De aplicare corectă a 

dispositivelor folosite la 

strung. 

 

prin strunjire. 

7.3.2. Strungul normal, 

schema cinematică. 

7.3.3. Clasificarea cuţitelor de 

strung.  

7.3.4.Dispositive folosite la 

strung. 

7.3.5. Felurile de lucrări 

executate la strung. 

cuţitelor de strung. 

7.3.2.Exerciţii de analiză a 

tehnologiei de prelucrare prin 

strunjire. 

7.3.3.Exerciţii de aplicare 

corectă a dispositivelor 

folosite la strung. 

 

7.4.1.De analiză a tehnologiei 

de prelucrare prin burghiere. 

7.4.2.De clasificare a 

elementelor constructive şi 

geometria  sculelor axiale. 

7.4.3.De aplicare corectă a 

dispositivelor de burghiere cu 

coloana verticală. 

7.4.4.De descriere a tipurilor 

de lucrări efectuate la maşinile 

de burghiere şi alezare. 

7.4 Burghierea şi alezarea 

7.4.1.Tehnologia de prelucrare 

prin burghiere. 

7.4.2. Clasificarea elementelor 

constructive şi geometria  

sculelor axiale.  

7.4.3.Dispositive de burghiere 

cu coloana verticală. 

7.4.4. Tipurile de lucrări 

efectuate la maşinile de 

burghiere şi alezare. 

7.4.5. Dispositive utilizate la 

ele. 

 

7.4.1.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiză a 

tehnologiei de prelucrare prin 

burghiere. 

7.4.2.Exerciţii de clasificare a 

elementelor constructive şi 

geometria  sculelor axiale. 

7.4.3.Exerciţii de identificare 

dispositivelor de burghiere cu 

coloana verticală. 

 

 

7.5.1.De utilare a termenilor-

cheie. 

7.5.2.De comprehensiune a 

noţiunilor generale despre 

procesul de frezare.  

7.5.3.De clasificare a tipurilor 

lucrărilor de frezare. 

7.5.4.De explicare a 

construcţiei maşinii de frezat 

universală orizontală. 

7.5.5.De aplicare corectă a 

dispositivelor la strungurile de 

frezare. 

 

7.5 Prelucrare prin frezare 

7.5.1.Noţiuni generale despre 

procesul de frezare.  

7.5.2.Construcţia, parametrii 

geometrici şi clasificarea 

frezelor. 

7.5.3. Tipurile lucrărilor de 

frezare.  

7.5.4.Regimurile de aşchiere 

la frezare. 

7.5.5. Maşini de frezare. 

7.5.6. Construcţia maşinii de 

frezat universală orizontală.  

7.5.7.Dispositive la strungurile 

de frezare. 

7.5.8. Capul divisor. 

 

7.5.1.Exerciţii de clasificare a 

tipurilor lucrărilor de frezare. 

7.5.2.Execiţii de aplicare 

corectă a dispositivelor la 

strungurile de frezare. 

7.5.3.Eleborarea unui plan de 

idei privind explicare a 

construcţiei maşinii de frezat 

universală orizontală. 

 

 

 

 

7.6.1.De stabilire a legăturilor 

între rabotare, mortezare şi 

rectificare. 

7.6.2.De identificare a 

tipurilor de lucrări de 

rectificare.  

7.6.3.De argumentare a 

prelucrării finale a pieselor. 

7.6 Prelucrare prin 

rabotare, mortezare şi 

rectificare 

7.6.1.Maşini de rectificat. 

7.6.2. Scule abrazive folosite 

la rectificare.  

7.6.3.Tipuri de lucrări de 

rectificare.  

7.6.4.Prelucrarea finală a 

pieselor. 

 

 

 

7.6.1.Exerciţii de relaţionare: 

rabotare, mortezare şi 

rectificare. 

7.6.2.Exerciţii de identificare a 

tipurilor de lucrări de 

rectificare. 

 

 

 

 

7.7 Noţiuni generale asupra 

proiectării procesului 

tehnologic de prelucrare 

 

 

 



 

7.7.1.De descriere a 

principalelor tipuri de 

producere. 

7.7.2.De analiză a procesului 

tehnologic de prelucrare 

mecanică şi elementelor lui 

structurale. 

7.7.3.De respectare a ordinei 

elaborării proceselor 

tehnologice. 

7.7.4.De alegerea corectă a 

semifabricatului pentru 

prelucrare. 

7.7.5.De identificare a 

principalelor tipuri de 

documentaţie tehnologică. 

prin aşchiere 

7.7.1.Principalele tipuri de 

producere. 

7.7.2. Procesul tehnologic de 

prelucrare mecanică şi 

elementele lui structurale. 

7.7.3. Ordinea elaborării 

proceselor tehnologice. 

7.7.4. Alegerea 

semifabricatului pentru 

prelucrare. 

7.7.5. Noţiuni de adaos de 

prelucrare mecanică. 

7.7.6. Principalele tipuri de 

documentaţie tehnologică.  

7.7.7.Alegerea regimurilor de 

aşchiere. 

 

7.7.1.Exerciţii de identificare a 

principalelor tipuri de 

documentaţie tehnologică. 

7.7.2.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiză a 

principalelor tipuri de 

producere; a procesului 

tehnologic de prelucrare 

mecanică şi elementelor lui 

structurale. 

7.7.3.Exerciţii de alegerea 

corectă a semifabricatului 

pentru prelucrare 

 

Modulul VIII. Prelucrarea materialelor fără aşchiere. 

 

8.1.De comprehensiune a 

esenţei, tehnologiilor şi 

metodelor prelucrării 

electrofizice a metalelor: prin 

scântei electrice, contacte 

electrice şi ultrasunet. 

8.2.De analiză a  esenţei 

metodelor de prelucrare 

dimensională prin eroziune 

electrochimică şi cu fascicol 

de electroni. 

8.1.Esenţa, tehnologiile şi 

metodele prelucrării 

electrofizice a metalelor: prin 

scântei electrice, contacte 

electrice şi ultrasunet. 

8.2.Esenţa metodelor de 

prelucrare dimensională prin 

eroziune electrochimică şi cu 

fascicol de electroni. 

8.1.Organizarea dezbaterilor 

cu descriere şi analiză a a  

esenţei metodelor de 

prelucrare dimensională prin 

eroziune electrochimică şi cu 

fascicol de electroni. 

8.2.Exerciţii de comparare a 

tehnologiilor şi metodelor 

prelucrării electrofizice a 

metalelor: prin scântei 

electrice, contacte electrice şi 

ultrasunet. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

T
o

ta
l 

 

Contact direct 

S
tu

d
iu

l 

in
d

iv
id

u
a
l 

S
u

m
a 

 Inclusiv  

T
eo

re
ti

ce
  

P
ra

ct
ic

e

/ 

la
b

o
ra

t

o
r 

1 2 3 4 5 6 7 

1 I: Noţiuni generale despre producerea 

metalelor feroase 
7 2 2 - 5 

2 II. Ştiinţa despre metale şi aliaje. 40 16 10 6 24 

3 III. Materiale nemetalice 9 3 3 - 6 

4 IV. Tehnologia turnării materialelor 

metalice 
7 2 2 - 5 



5 V. Prelucrarea materialelor metalice prin 

deformare plastică 
6 2 2 - 4 

6 VI. Tehnologii de îmbinare şi tăiere cu 

energii locale 
18 8 6 2 10 

7 VII. Prelucrarea metalelor prin aşchiere 30 11 7 4 19 

8 VIII. Prelucrarea materialelor fără 

aşchiere. 
3 1 1 - 2 

 Total  120 45 33 12 75 

 

 
 

№ 

 

Unităţi de învăţare 

Total 

(ore) 

Contact direct Studiul 

individual Teorie Lucrări 

lab./pr. 

I Întroducere 

Modulul I: Noţiuni generale 

despre producerea metalelor 

feroase 

7 2 - 5 

1.1 Bazele producerii fontei 4 1  3 

1.2 Bazele producerii oţelului 3 1  2 

II Modulul II. Ştiinţa despre metale 

şi aliaje. 

40 10 6 24 

2.1 Proprietăţile metalelor şi aliajelor 6 1 2   (№1) 3 

2.2 Structura cristalină a metalelor. 

Bazele teoriei aliajelor. 

5 2  3 

2.3 Diagrama de stare a aliajelor Fe-

Fe3C 

4 1  3 

2.4 Fontele 4 1  3 

2.5 Oţelurile carbon 6 1 2   (№2) 3 

2.6 Oţelurile aliate. Oţelurile cu 

destinaţie specială 

3 1  2 

2.7 Bazele tratamentelor termice şi 

termochimice ale oţelurilor 

6 1 2   (№3) 3 

2.8 Metale şi aliaje neferoase 3 1  2 

2.9 Coroziunea metalelor şi metodele 

de protecţie 

3 1  2 

III Modulul III. Materiale 

nemetalice 

9 3 - 6 

3.1 Masele plastice 3 1  2 

3.2 Cauciucul şi produsele din el 3 1  2 

3.3 Materiale compozite 3 1  2 

 Tehnologia materialelor     

IV Modulul IV. Tehnologia turnării 

materialelor metalice 

7 2 - 5 

4.1 Tehnologia executării pieselor 

turnate 

3 1  2 

4.2 Metode speciale de turnare a 

materialelor metalice 

4 1  3 

V Modulul V. Prelucrarea 

materialelor metalice prin 

deformare plastică 

6 2 - 4 



5.1 Noţiuni generale de deformare 

plastică a materialelor metalice 

3 1  2 

5.2 Tehnologii de prelucrare prin 

deformare plastică 

3 1  2 

VI Modulul VI. Tehnologii de 

îmbinare şi tăiere cu energii 

locale 

18 6 2 10 

6.1 Noţiuni generale de sudare şi 

tăiere a metalelor. 

3 1  2 

6.2 Sudarea cu arc electric 7 2 2   (№5) 3 

6.3 Sudarea cu flacăra de gaze 5 2  3 

6.4 Procedeele de sudare termo-

mecanică şi mecanică 

3 1  2 

VII Modulul VII. Prelucrarea 

metalelor prin aşchiere 

30 7 4 19 

7.1 Noţiuni generale despre 

prelucrarea prin aşchiere 

6 1 2   (№6) 3 

7.2 Clasificarea şi mecanismele 

principale ale strungurilor 

3 1  2 

7.3 Prelucrarea prin strunjire 4 1  3 

7.4 Burghierea şi alezarea 4 1  3 

7.5 Prelucrare prin frezare 4 1  3 

7.6 Prelucrare prin rabotare, 

mortezare şi rectificare 

6 1 2   (№4) 3 

7.7 Noţiuni generale asupra 

proiectării procesului tehnologic 

de prelucrare prin aşchiere 

3 1  2 

VIII Modulul VIII. Prelucrarea 

materialelor fără aşchiere. 

3 1 - 2 

Total ore 120 33 12 75 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizare 
Bazele producerii fontei Referat 

Studiu de caz 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

3 

Bazele producerii oţelului Referat 

Argumentare scrisă 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Proprietăţile metalelor şi 

aliajelor 

Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Structura cristalină a metalelor. 

Bazele teoriei aliajelor. 

Referat 

Studiu de caz 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

 

3 

Diagrama de stare a aliajelor 

Fe-Fe3C 

Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

3 



Poze prezenta-te 

(opțional format 

A1/A3). 

Prezentarea pozelor. 

Fontele Referat 

Argumentare scrisă 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Oţelurile carbon Referat 

Studiu de caz 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Oţelurile aliate. Oţelurile cu 

destinaţie specială 

Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Bazele tratamentelor termice şi 

termochimice ale oţelurilor 

Referat 

Argumentare scrisă 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Metale şi aliaje neferoase Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Coroziunea metalelor şi 

metodele de protecţie 

Referat 

Studiu de caz 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

 

2 

Masele plastice Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Poze prezentate 

(opțional format 

A1/A3). 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

Prezentarea pozelor. 

2 

Cauciucul şi produsele din el Referat 

Rezumat scris 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

 

2 

Materiale compozite Referat 

Studiu de caz 

Poze prezenta-te 

(opțional format 

A1/A3). 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

Prezentarea pozelor. 

2 

Tehnologia executării pieselor 

turnate 

Referat 

Argumentare scrisă 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Metode speciale de turnare a 

materialelor metalice 

Referat 

Studiu de caz 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Noţiuni generale de deformare 

plastică a materialelor metalice 

Referat 

Studiu de caz 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Tehnologii de prelucrare prin 

deformare plastică 

Referat 

Argumentare scrisă 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Noţiuni generale de sudare şi 

tăiere a metalelor. 

Referat 

Studiu de caz 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Sudarea cu arc electric Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Sudarea cu flacăra de gaze Referat 

Rezumat scris 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Procedeele de sudare termo-

mecanică şi mecanică 

Referat 

Studiu de caz 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Noţiuni generale despre Referat Comunicare  3 



prelucrarea prin aşchiere Exerciţiu de rezolvat Derulare de prezentări 
Clasificarea şi mecanismele 

principale ale strungurilor 

Referat 

Studiu de caz 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Prelucrarea prin strunjire Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Burghierea şi alezarea Referat 

Argumentare scrisă 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

 

3 

Prelucrare prin frezare Referat 

Studiu de caz 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
3 

Prelucrare prin rabotare, 

mortezare şi rectificare 

Referat 

Exerciţiu de rezolvat 

Prezentarea Power 

Point 

Comunicare  

Derulare de prezentări 

 

3 

Noţiuni generale asupra 

proiectării procesului tehnologic 

de prelucrare prin aşchiere 

Referat 

Studiu de caz 

Rezumat scris 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

Prelucrarea materialelor fără 

aşchiere. 

Referat 

Argumentare scrisă 

Comunicare  

Derulare de prezentări 
2 

 

VIII. Lucrările practice recomandate. 

 
Lucrarea de laborator nr. 1 Metode,tehnici şi aparate de analiză a structurii materialelor. 

Lucrarea de laborator nr. 2 Studierea aliajelor metalice.  

Lucrarea de laborator nr. 3 Călirea şi revenirea oţelului.  

Lucrarea de laborator nr. 4 Studierea procesului de laminare a metalelor.  

Lucrarea de laborator nr. 5 Sudarea cu arc electric descoperit (manuală).Studierea surselor 

pentru arc la sudare şi stabilirea regimului de sudare.  

Lucrarea de laborator nr. 6 Prelucrarea la strunguri şi la maşini de găurit . 

 

 

IX. Sugestii metodologice. 

 
     Metodologiei de formare a competenţelor la elevi îi revine misiunea de a pune bazele unei 

învăţări conştiente, raţionale, inteligente, realizate la nivel superior de activitate intelectuală. 

Realizarea şi formarea intelectuală urmăreşte implicarea intensă, profundă şi deplină a celui 

educat, iar o lecţie, o anumită activitate didactică este dinamică numai atunci când are la bază un 

demers euristic, de stimulare a interesului, curiozităţii, dorinţei de a afişa şi a acţiona în propria 

manieră. Metodologia de formare a competenţelor specifice disciplinei „Studiul şi tehnologia 

materialelor”pune accent pe instruirea interactivă. 



     Cercetările pedagogice, psihologice, sociale, antropologice recente schimbă viziunea asupra 

elevului şi rolului său în propria dezvoltare. 

     Astfel, în prezent, elevul este tratat ca subiect, ceea ce presupune participarea lui activă în 

procesul de formare a propriei personalităţi. 

     Metoda didactică reprezintă o acţiune, care asigură eficientizarea învăţării prin obţinerea unor 

rezultate axate pe instruirea interactivă: 

 Formarea cunştinţelor fundamentale-problemă. 

 Formarea cunştinţelor funcţional-exerciţiul-problemă. 

 Formarea cunştinţelor interiorizate-situaţia-problemă. 

 Formarea cunştinţelor exteriorizate-situaţia semnificativă. 

 

     Tehnica de instruire constituie un ansamblu de metode, procedee şi mijloace de învăţare 

aplicate în procesul de predare-învăţare-evaluare a disciplinei „Studiul şi tehnologia 

materialelor”. Din evantaiul metodelor didactice existente, se optează pentru o metodă sau alta, 

care se consideră optimă pentru situaţia concretă dată. Se are în vedere în special finalitatea 

acţiunii didactice, concordanţa dintre conţinut şi metode, dar şi respectarea (integrală) a 

principiilor didactice. La disciplina  „Studiul şi tehnologia materialelor” pe lângă factorii 

menţionaţi la alegerea metodei, rolul decisiv îl are existenţa mijloacelor de învăţământ din 

dotare, ideal fiind ca marea majoritate a lecţiilor să conţină şi o parte de experiment 

(demonstrativ de laborator). 

     Principalele metode didactice folosite sunt: conversaţia, explicaţia, prelegerea, demonstraţia, 

experimentul, exersarea, problematizarea, descoperirea, modelarea, algoritmizarea. Aceste 

metode au uneori mai multe variante, iar aparenţa lor la o grupă sau alta se precizează odată cu 

prezentarea fiecăreia. Utilizarea unei metode este eficace în măsura în care eleviiparticipă la 

elaborarea conceptelor sau noţiunilor fie prin activitate intelectuală, fie prin îmbinarea activităţii 

intelectuale cu cea fizică. 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale. 

 
     Rolul evaluării în procesul de formare a competenţelor constă în asigurarea unui feed-back 

permanent, care să ofere actorilor procesului educaţional informaţii despre ceea ce s-a realizat şi 

mai ales despre ceea ce mai este de realizat. În procesul educaţional la disciplina „Studiul şi 

tehnologia materialelor” profesorul va aplica: 



1. Evaluarea iniţială, care va oferi informaţie despre situaţia la începutul predării-învăţării 

disciplinei sau a compartimentelor şi temelor mari. 

2. Evaluarea curentă (formativă), care va susţine procesul de formare a competenţelor prin 

oferire de feed-back constructiv, pozitiv şi prospectiv. 

3. Evaluarea finală (sumativă), care va constata nivelul atins. 

 

     Evaluarea curentă (formativă) este prezentă la activitatea din cadrul lecţiei. 

     Formele de evaluare formativă sunt:  

 Observarea sistematică a comportamentului elevului. 

 Autoevaluarea. 

 Investigaţia. 

 Portofoliu. 

 

     La disciplina  „Studiul şi tehnologia materialelor” profesorul poate utiliza trei modalităţi de 

înregistrarea a informaţiei: 

 Fişa de evaluare – este individuală şi cuprinde date despre comportamentul elevului în 

anumite situaţii. 

 Scara de clasificare – se utilizează pentru observarea atitudinii elevului faţă de o 

activitate de învăţare, o sarcină de lucru, individuală sau de grup. 

 Lista de verificare – înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei acţiuni sau a unui 

comportament la un singur elev, într-o anumită situaţie. 

 

     Ca forme de evaluare se utilizezează: 

 Probe orale, scrise, practice sau de laborator; 

 Evaluarea sumativă se realizează la perioadele de timp, care marchează încheierea unor 

unităţi (capitole, compartimente de lecţii) de instruire. 

 

     Evaluarea finală la studierea disciplinei  „Studiul şi tehnologia materialelor” se 

realizează cu examenul la sfârşitul semestrului II. Examenul poate fi efectuat oral sau în 

scris. 

     Examenul oral şi cel scris vizează atât aspectul teoretic şi de prezentare a procedeelor 

tehnologice, cât şi rezolvarea problemelor şi situaţiilor practice. 

 

 



XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu. 

Cerințe minime față de sălile de curs: tablă şcolară, proiector multimedia şi ecran, mostre, 

machete, planșe. 

Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet. 

Cerinţe minime faţă de laboratorul de studiu, măsurări tehnice și tehnologia materialelor. 

 Pentru activitatea lucrărilor de laborator nr.1-7: durimetru Brinell, durimetru Rockvell, 

lupe gradate, microscop metalografic, cuptor electric pentru tratamente termice, probe și 

indicații metodice. 

 Pentru activitatea lucrărilor de laborator nr.8-15-aparate de măsură: cale plan paralele, 

calibri netezi, spioni, șublere, micrometre, comparatoare mecanice, dispozitive pentru 

comparatoare, probe de măsurare și indicații metodice. 

 Pentru activitatea lucrărilor practice: indicații metodice și schemele tehnologice de 

prelucrare; 

Opţional: aparat pentru măsurarea durității și dispozitiv de încălzire a materialelor din masă 

plastice. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor. 

  

№ crt. Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 
1 Pîlfalvu A.ş.a. 

„Tehnologia 

materialelor”, Chişinău, 

Ştiinţa 1993 

Biblioteca colegiului  

2 Zgura G. ş.a. „Utilajul şi 

tehnologia lucrărilor 

mecanice”, tip. Cahul, 

1992 

Biblioteca colegiului  

3 Nanu A „Tehnologia 

materialelor” Chişinău 

„Ştiinţa” 1992 

Biblioteca colegiului  

4 Popescu N. „Studiul 

materialelor”, tip. 

Cimişlia, 1993 

Biblioteca colegiului  

 


