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I. Preliminarii 

„Practica de inițiere în specialitate” prevăzută în planul de învățământ, este obligatorie şi 

constituie o condiție de promovare pentru următorul an de studii. 

Rolul deosebit al stagiilor de practică constă şi în crearea unor condiții favorabile de integrare 

mai rapidă a viitorilor absolvenți în activitatea practică.  

Practica de instruire este prima practică realizată de elevii specialității 71530  Mașini și aparate 

în industria ușoară. Această practică este specializată pe lucrările de lăcătușărie care stau la 

baza tuturor lucrărilor mecanice de mentenanță a utilajului tehnologic.  

Importanța efectuării practicii constă în consolidarea de către elevi a cunoștințelor teoretice și 

formarea priceperilor şi deprinderilor îndeplinirii operațiilor de  lăcătușărie cu utilizarea 

sculelor şi utilajelor specifice,  organizarea rațională a locurilor  de muncă, proiectarea 

proceselor de realizare a pieselor, verificarea calității pieselor realizate, respectarea normelor 

de protecție a muncii pe parcursul realizării lucrărilor de lăcătușărie. 

Practica se realizează pe parcursul a 5 săptămâni, cu o durată de 150 ore în semestrul II al 

primului an de studiu.  

O precondiție importantă de realizare a practicii rezidă în studierea disciplinei  „Bazele 

lăcătușăriei”, în cadrul căreia elevii capătă competențe și abilități specifice disciplinei. Dar şi 

absolut necesar este de a avea o pregătire elementară în domeniul lucrului cu documentația 

tehnică şi citirea desenelor tehnice. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Formarea profesională a unui tehnician mecanic are două mari componente: 

1. Acumularea cunoștințelor teoretice pe care se bazează acțiunea profesională;  

2. Dezvoltarea abilităților practice specifice specialității respective și aplicarea 

cunoștințelor teoretice.  

Cele două componente presupun în mod obligatoriu legătura  studiului teoretic cu 

disponibilitatea pentru aplicarea cunoștințelor în practică. 

Scopul principal al practicii de lăcătușărie este dobândirea de către elevi a abilităților practice 

prin îndeplinirea de sine stătătoare a operațiilor  mecanice de lăcătușărie sub conducerea 

specialiștilor  din domeniul specific profesiei. 

Sarcinile practicii de inițiere în specialitate sunt: 

- consolidarea, aprofundarea şi extinderea cunoștințelor teoretice şi practice, 

obținute de elevi  în procesul studierii disciplinei „Bazele lăcătușeriei”; 

- de a implanta elevilor deprinderi  şi abilități practice de executarea a operațiilor 

de lăcătușărie; 

- de a forma deprinderi practice corecte şi de a utiliza scule, dispozitive şi utilaje; 

- de a implanta elevilor deprinderi practice în utilizarea instrumentelor şi 

aparatelor de măsură şi control şi aprecierea calității piesei realizate; 
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- de a respecta regulile de protecție a muncii şi de a utiliza echipamentele de 

protecție corespunzător operațiilor îndeplinite; 

-  de a forma deprinderi de a citi informația necesară din desenul tehnic al piesei 

pentru a putea realiza piesa conform prescripțiilor; 

- de a realiza primele încercări de întocmire a procesului tehnologic de prelucrare 

a piesei, cu indicarea operațiilor  tehnologice, a sculelor şi instrumentelor de 

măsură utilizate la operația corespunzătoare; 

- studierea de către elevi a procedeelor şi metodelor de organizare a lucrului în 

atelierele de lăcătușerie, organizarea corectă a  locului de lucru a lăcătușului; 

- însușirea metodelor studierii şi efectuării analizei indicilor economici de bază 

pentru a determina eficacitatea unei sau altei operații de lăcătușerie; 

- formarea deprinderilor de activitate profesională independentă dar şi în cadrul 

echipelor de lucru. 

Practica de lăcătușărie va crea o bază care va  permite elevilor în viitor să aplice cunoștințele 

acumulate la studierea altor discipline  de specialitate,  dar şi la realizarea proiectelor de an şi  

de diplomă. 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

Competența profesională din descrierea calificării:  

- Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor tipuri 

de concepte, situații, procese, proiecte asociate domeniului „Mașini și aparate 

în industria ușoară”. 

- Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea sarcinilor profesionale bine 

definite, tipice domeniului „Mașini și aparate în industria ușoară”. 

Competențe profesionale specifice stagiului de practică: 

CS1. Executarea corectă a lucrărilor de lăcătușărie; 

CS2. Verificarea calității produselor realizate prin lucrările de lăcătușărie; 

CS3. Gestionarea eficientă a materialelor, sculelor; 

CS4. Alegerea corespunzătoare a dispozitivelor, sculelor şi instrumentelor de măsură şi control; 

CS5. Identificarea şi aplicarea datelor din documentație la executarea lucrărilor de lăcătușărie; 

CS6. Elaborarea fișelor tehnologice de realizare a pieselor simple prin operațiile de lăcătușărie; 

CS7. Respectarea normelor securității muncii în timpul executării lucrărilor de lăcătușărie. 
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IV. Administrarea stagiului de practică 
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P.02.O.001 Practica de inițiere în specialitate II 5 150 12.01-15.02 Raport 5 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

AS1.  Instructaj despre tehnica securității la  
executarea lucrărilor de lăcătușerie. 

S1. Identificarea riscurilor la realizarea 
lucrărilor de lăcătușărie; 

S2.  Stabilirea normelor de securitate a 
muncii la realizarea operațiilor de 
lăcătușărie; 

S3.  Stabilirea regulilor de comportament în 
atelierul de lăcătușărie; 

S4.  Stabilirea orarului timpului de lucru şi 
odihnă pe parcursul stagiului de 
practică; 

S5.  Studierea normelor sanitare şi igienei 
personale în industria uşoară. 

1.1 Test rezolvat 

1.2 Documente 
normative 

A1. Prezentarea 
testului 

A2. Comunicare 

6 

AS2. Debitarea semifabricatelor 

S1.  Identificarea scopului şi a tehnologiei 
debitării semifabricatelor;  

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
debitare; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de debitare a 
semifabricatelor; 

S6. Verificarea calității lucrărilor de debitare 
a semifabricatelor; 

S7. Curăţirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Semifabricatul 
debitat 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

AS3. Îndreptarea şi rihtuirea metalului la 
rece. 

S1. Identificarea scopului şi a tehnologiei 
îndreptării și rihtuirii; 

S2.  Verificarea sculelor, dispozitivelor  şi  
materialelor folosite la îndreptare și 
rihtuire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii. 

S5. Realizarea lucrărilor de îndreptare sau 
rihtuire a metalului; 

S6. Verificarea calității lucrărilor de 
îndreptare şi rihtuire. 

S7. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

2. Piesă 
îndreptată/rihtui
tă 

 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 

AS4. Pregătirea pentru trasare . 

Procedeele trasării. 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
trasării; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
trasare; 

S3. Organizare locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de trasare; 

S6. Verificarea calității lucrărilor de trasare; 

S7. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piesă trasată 

 

A1. Verificarea 
calității produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 

AS5. Dăltuirea metalului 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
dăltuirii; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
dăltuire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

1. Piesă 
prelucrată prin 
dăltuire 

A3. A1. Verificarea 
calității produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

S5.Realizarea lucrărilor de dăltuire; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de dăltuire; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de dăltuire; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

AS6. Tăierea metalelor 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
tăierii metalului; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
tăierea cu foarfeca de metal sau cu 
ferestrăul; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5.Realizarea lucrărilor de tăiere a 
metalului; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de tăiere a 
metalului; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de tăiere; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piesă 
prelucrată prin 
tăiere sau 
elemente de 
piese 

A4. A1. Verificarea 
calității produsului 
elaborat 

A5. A2. Demonstrarea 
produsului 

6 

AS7. Îndoirea metalelor la rece. 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
îndoirii metalului la rece; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
îndoirea metalului; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de îndoire a 
metalului la rece; 

S6. Specificul îndoirii țevilor metalice; 

S7. Mecanizarea lucrărilor de îndoire a 
metalului; 

S8. Verificarea calității lucrărilor de tăiere; 

S9. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piese 
îndoite la 
rece. 

A6. A1. Verificarea 
calității produsului 
elaborat 

A7. A2. Demonstrarea 
produsului 

6 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

AS8. Pilirea materialelor 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
pilirii; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
pilire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de pilire; 

S6. Specificul pilirii suprafețelor fasonate, a 
suprafețelor exterioare şi interioare; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de dăltuire; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piese cu 
suprafețe 
pilite 

A8. A1. Verificarea 
calității produsului 
elaborat 

A9. A2. Demonstrarea 
produsului 

12 

AS9. Găurirea metalelor. 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
găuririi; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
găurire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de găurire; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de găurire; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de găurire; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piese cu 
suprafețe 
găurite 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 

AS10.  Zencuirea, teșirea și alezarea. 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
zencuirii, teșirii, alezării ; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
zencuire, teșire, alezare; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operațiilor; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de zencuire, teșire, 

1. Piese cu 
suprafețe 
zencuite, 
teșite, 
alezate. 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

alezare; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de zencuire, 
teșire, alezare; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de zencuire, 
teșire, alezare; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

AS 11. Filetarea interioară şi exterioară 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
filetării; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
filetare; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de filetare; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de filetare; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de filetare; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piese 
filetate la 
exterior şi 
interior 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

12 

AS12.Răzuirea. 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
răzuirii; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor  folosite la 
răzuire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea operației; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de răzuire; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de răzuire; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de răzuire; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piese cu 
suprafețe 
răzuite 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 

AS13. Nituirea. 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei 
nituirii; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 

1. Piese 
asamblate 
prin nituire 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

12 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

dispozitivelor  şi  materialelor folosite la 
nituire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea sarcinii; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5.Realizarea lucrărilor de nituire; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de nituire; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de nituire; 

S8. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

A2. Demonstrarea 
produsului 

AS 14. Lipirea şi cositorirea 

S1. Identificarea scopului şi tehnologiei de 
lipire şi cositorire; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor folosite la 
lipire şi cositorire; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea sarcinii; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea lucrărilor de lipire şi 
cositorire; 

S6. Verificarea calității lucrărilor de răzuire; 

S7. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Piese 
asamblate 
prin lipire 
/cositorire 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

6 

AS15.  Asamblarea pieselor. 

S1. Identificarea tipului  şi tehnologiei de 
asamblare a pieselor; 

S2.  Verificarea şi aplicarea sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor folosite la 
asamblarea pieselor; 

S3. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea sarcinii; 

S4. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S5. Realizarea asamblării pieselor prin 
diverse moduri; 

S6. Mecanizarea lucrărilor de asamblare; 

S7. Verificarea calității lucrărilor de  

asamblare; 

1. Piese 
asamblate  

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

12 
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Activități /Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Durata de 
realizare 

[ore] 

S8. Curățirea și amenajarea locurilor de 
lucru. 

AS16.  Realizarea lucrărilor complexe de 
lăcătușărie 

S1. Cunoașterea sarcinii individuale de 
confecționare a unor piese sau 
subansambluri; 

S2. Studierea documentației tehnice 
referitoare la produsul de realizat; 

S3. Identificarea operațiilor ce urmează a fi 
realizate în procesul de confecționare a unor 
piese sau subansambluri; 

S4.  Alegerea şi aplicarea  sculelor, 
dispozitivelor  şi  materialelor folosite la 
realizarea sarcinii individuale; 

S5. Alegerea mijloacelor de verificarea 
calității produsului la diferite etape; 

S6. Întocmirea procesului tehnologic de 
realizare a produsului; 

S7. Organizarea locului de lucru pentru 
realizarea sarcinii; 

S8. Instruirea privind respectarea tehnicii 
securității în timpul efectuării sarcinii; 

S9.Realizarea lucrărilor individuale cu 
aplicarea operațiilor specifice lăcătușăriei; 

S10. Verificarea calității produselor 
realizate; 

S11. Curățirea şi amenajarea locurilor de 
lucru. 

1. Produsul 
realizat. 

A1. Verificarea 
calității 
produsului 
elaborat 

A2. Demonstrarea 
produsului 

30 

AS 17 Completarea  și susținerea raportului 
de practică 

1. Raportul de 
practică 

1. Susținerea 
raportului de 
practică 

6 

Total   150 
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VI. Sugestii metodologice 

Pentru achiziționarea competențelor planificate pentru „Practica de inițiere în specialitate” –  

„Lăcătușărie” este necesară implicarea responsabilă atât a profesorului, cât şi a elevului.  

Este recomandată folosirea acelor tehnologii didactice care să capteze atenția elevilor şi să le 

permită acestora un grad mai mare de independentă şi oportunități de a lua anumite decizii în 

ceea ce privește propriul proces de învățare. Cadrul didactic va alege şi aplica forme şi metode 

adecvate experienței de lucru şi capacităților individuale ale elevilor.  

În cadrul practicii de iniţiere în specialitate vor fi utilizate acele tehnologii didactice care 

asigură un randament înalt în formarea competențelor conform specialității. Sarcinile şi 

activitățile de identificare, recunoaștere, executare a operațiilor tehnologice se vor realiza în 

grupuri mici şi în mod individual. Accentul se va pune pe observare, descoperire, 

problematizare. Profesorul din timp trebuie să proiecteze şi să elaboreze: fișe de observație, 

fișe de evaluare, structura raportului şi agendei de practică care să conțină criterii clare de 

evaluare. Pregătirea materialelor, instrumentelor, echipamentelor, precum şi a spațiului de 

lucru se va realiza în conformitate cu nomenclatorul laboratorului şi cerințelor de securitate şi 

sănătate în muncă. 

VII. Sugestii de evaluare a a stagiului de practică 

Evaluarea rezultatelor practicii de inițiere în specialitate permite determinarea gradului de 

formare a sistemului de abilități profesionale, în special, abilitatea elevilor de a aplica în 

practică cunoștințele din cadrul unităților de curs studiate anterior.  

Obiectivul major al evaluării abilităților practice al elevilor va fi axat pe măsurarea şi aprecierea 

rezultatelor obținute în raport cu competențele proiectate.  

În decursul executării sarcinilor practice fiecare elev va argumenta acțiunile realizate şi deciziile 

proprii, ceea ce ar permite cadrului didactic să aprecieze nu doar gradul de însușire a 

conținuturilor teoretice, dar şi înțelegea şi explicarea aplicării lor practice.  

Evaluarea curentă se va desfășura pe secvențe de activități zilnice ca: realizarea sarcinilor 

individuale, analiza şi verificarea documentelor tehnice etc.  

Evaluarea formativă se va desfășura la finele fiecărei activități sau sarcini de lucru prin 

prezentarea agendei completate sau fișei de evaluare completate conform unei structuri clare. 

Spre exemplu: data, locul desfășurării practicii, tema, sarcinile, enumerarea priceperilor şi 

deprinderilor căpătate în timpul practicii, concluzii.  

Evaluarea va purta un caracter continuu şi va permite determinarea obiectivă a nivelului de 

pregătire a elevului pentru activitatea practică şi aplicarea în condiții de producere.  

Nota generală pentru practica de instruire este constituită din media notelor de evaluare 

curentă. 
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VIII. Cerințe față de locul de practică 

„Practica de iniţiere în specialitate” se efectuează în limitele timpului rezervat de 5 săptămâni, 

în volum de 150 ore, în atelierul de lăcătușărie din cadrul Colegiului de Industrie Ușoară. 

Atelierul de lăcătușerie este locul special amenajat, dotat cu sculele şi utilajele necesare 

desfășurării în bune condiții a procesului de instruire practică, cu respectarea Normelor de 

Securitate a muncii, precum şi modul de comportare în cazul Situațiilor de Urgență. 

În atelier sunt amplasate bancurile de lăcătușerie, mașinile şi utilajele specifice cu respectarea 

căilor de acces. 

În atelier este asigurat iluminatul natural şi artificial astfel încât să se asigure o vizibilitate bună.   

De asemenea, în atelier sunt asigurate condițiile favorabile a microclimatului (temperatura va 

fi de 16-18°C şi umiditatea de 40-50%). Ventilarea este naturală. 

Zgomotul va fi diminuat prin folosirea covorașelor de cauciuc. 

Atelierul este dotat cu medicamente şi substanțe de prim ajutor medical. 

Ținând  cont de pericolele existente în atelierul de lăcătușerie elevii practicanți au următoarele 

obligații: 

 Să respecte programul de lucru; 

 Să fie la activitate echipați regulamentar cu echipamentul în stare bună; 

 Să folosească numai scule corespunzătoare din punct de vedere tehnic; 

 Să utilizeze echipamentul individual de protecție a muncii (ochelari, mânuși de 

protecție); 

 Să întrebuințeze echipamentul de protecție a muncii colectiv (ecrane de protecție, 

apărători etc.); 

 Să țină cont de interzicerea altor activități în afara celor de instruire în atelier; 

 Să raporteze de urgență orice accident  conducătorului de practică; 

 La terminarea programului de lucru locul de muncă să lăsă curat, sculele să amplaseze la 

loc; 

 Strict se interzice fumatul în atelier si consumarea alcoolului! 
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Nr. 

crt. 

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de  locul de muncă /postul propus 

practicantului 

1 Atelier de lăcătuşărie 1. Instrumente: Riglă metalică; metru pliant; 

bandă de măsurat; echer de centrat; raportor; 

colțar; șubler; ciocan de metal și de plastic; 

trasor; punctator; pile de diferite profile; 

menghină; dispozitive pentru îndreptare şi 

îndoire; set de calibre plate; foarfece pentru 

materiale metalice și nemetalice; chei 

ajustabile, neajustabile de piulițe; chei pentru 

țevi, șurubelnițe; ferăstrău manual și electric; 

aparat/trusă pentru filetarea țevilor manual, 

dispozitiv de tăiat cu rolă, alezoare, filiere și 

tarozi; utilaj de găurire; utilaj de filetare; 

dispozitive de fixare; alte scule specifice 

pregătirii materialelor, arcuri de îndoit țevi. 

2. Materiale consumabile: Table zincate, negre, 

materiale compozite, de diferite grosimi; țevi 

metalice și nemetalice, bare și profile metalice, 

set de burghie, discuri abrazive; pânză de 

ferestrău; rezerve de roți de tăiere. 

3. Echipament de securitate: Haine de 

protecție, mănuși; ochelari de protecție; 

încălțăminte; căști antifoane. 

4. Regulamente ce conțin instrucțiuni de lucru: 

Regulile tehnicii securității la locul de muncă; 

regulile de protecție a muncii şi securității anti 

incendiare; alte regulamente naționale de 

siguranță personală la efectuarea lucrărilor de 

lăcătușărie. 

5. Materiale didactice: Set planșe didactice; 

materiale foto‐video; desene de execuție; 

documentație tehnică; fişe tehnologice. 

6. Vestiar; 

 

  



16 / 16 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

consultată / accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Gheorghe Zgură ”Utilajul și tehnologia 

prelucrărilor mecanice” 

Bibliotecă 15 

2.  Ilie Botez, Dumitru Vengher, 

Valentin Amariei, Alexei Botez, 

Gianina Timofte 

„ Lăcătușărie. Cartea lăcătușului” 

Bibliotecă 1 

3. Lăcătușărie generală mecanică. 

https://tehnologiidimitrieleonida.wikis
paces.com 

Internet − 

4. Caiet de instruire practică. Domeniul 
mecanic. Lăcătușărie generală. 
http://www.ldv.gsam.ro 

Internet − 

5. Lăcătușărie generală. 

https://static.anaf.ro 

Internet − 

 


