




3 

 

 

 

 

 

Cuprins 

 

I. Preliminarii ............................................................................................................................... 4 

II. Motivaţia, utilizarea cursului pentru dezvoltarea profesională ................................................ 5 

III. Competenţe practicii de iniţiere în specialitate.......................................................................... 5 

IV. Administrarea practicii de iniţiere în specialitate ...................................................................... 6 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică...................................................... 6 

VI. Sugestii metodologice ............................................................................................................. 10 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică ........................................................................... 11 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică ....................................................................................... 11 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor ............................................................................... 12 



4 

 

I.Preliminarii 
 

Curriculumul  stagiului de practică la practica de iniţiere în specilitate Lăcătuşărie 

este elaborat pentru specialitatea 71550   Mecanica agricolă, planul de învăţământ, ediţia 

2016, în baza studiilor gimnaziale. 

Activitatea  va avea loc în semestrul I-II, având  bugetul de timp de două săptămâni 

(60 ore). 

Curriculumul  prevede: 

•  organizarea raţională a locurilor de lucru în lăcătuşărie;  

•  studierea şi însuşirea deprinderilor de a executa lucrările de lăcătuşărie;  

•    aplicarea metodelor noi în practica executării lucrărilor de lăcătuşărie.  

În timpul instruirii practice elevii vor lucra conform normelor specifice locului de 

muncă. Pregătirea practică se efectuează în atelierele colegiului de către maistru sau alt 

cadru didactic. 

Locurile de muncă pentru practică se stabilesc, avându-se în vedere: 

-  efectuarea operaţiilor sau a lucrărilor prevăzute în programa practicii cu respectarea 

normelor protecţiei muncii; 

-  asigurarea posibilităţii elevilor de a lucra independent, având de realizat lucrări 

cât mai variate. 

În procesul de instruire maistrul tinde să dezvolte la elevi gândirea creativă, aspiraţia 

de acumulare şi reînnoire a cunoştinţelor tehnice. Lecţiile de practică trebuie să contribuie 

la consolidarea materialului studiat, la acumularea deprinderilor practice de a efectua 

operaţiile de lăcătuşărie în producţie. 

Elevii trebuie să posede deprinderi practice la executarea principalelor operaţii de 

lăcătuşărie: tăierea, îndreptarea, îndoirea, pilirea, găurirea, zencuirea şi alezarea găurilor, 

filetarea, răzuirea, rodarea, ajustarea, nituirea şi lipirea materialelor,  la prelucrarea 

manuală a lemnului şi altor materiale ne metalice.  

Aceste operaţii şi lucrări se execută cu scule manuale şi dispozitive pe care elevul 

trebuie să le mânuiască cu dibăcie. 

Pentru a executa calitativ operaţiile de lăcătuşărie, elevul trebuie  să cunoască 

proprietăţile şi particularităţile metalelor privind prelucrarea lor, construcţia sculelor, 

instrumentelor de măsură şi control şi să le poată folosi, conform regulilor de exploatare.  

La organizarea şi desfăşurarea practicii de instruire, mais trul va folosi cele mai 

eficiente tehnologii de predare-învăţare-evaluare, ca: 

-  explicarea; 
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-   demonstrarea; 

-   consultarea şi îndrumarea elevilor;  

- observaţii, controlul asupra lucrului de sine stătător al elevilor;  

-   metode eficiente de evaluare. 

Practica se desfăşoară în atelierul de lăcătuşărie, la locuri de lucru, dotate cu scule, 

dispozitive, instrumente, utilaj, semifabricate, fişe instructiv-tehnologice şi altă 

documentaţie tehnică, necesară pentru desfăşurarea procesului de lucru.  

Elevii sunt obligaţi să respecte regulile de securitate a muncii. 

  

II.Motivaţia, utilizarea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

Cursul de iniţiere în specialitate la Lăcătuşărie are menirea de a axa atenţia viitorului 

specialist pe însemnătatea formării priceperilor şi deprinderilor practice în domeniul dat, care 

este important prin menţinerea capacităţii de lucru a agregatelor agricole. Lăcătuşăria face parte 

din activitatea tehnicianului mechanic menit să utilizeze procesele mecanizate în lucrările 

agricole, în viaţa de toate zilele. Acest curs de activităţi practice vor permite elevului să 

acumuleze competenţe primare în:  

- Verificarea şi menţinerea stocul de materiale, piese de schimb şi scule;  

- Realizeaza desenele de executie, citesc si intreţin schiţele tehnice; 

- Asigură menţinerea funcţionării corecte a aparatelor şi instrumentelor de măsura ăi de control 

conform instrucţiunilor de lucru specificate; 

- Execută cu metalul operaţii de dăltuire, pilire, burghierea, filetarea, nituirea, pilirea, răzuirea, 

etc.;  

- Verifică respectarea normelor de calitate ale produselor realizate şi remediaza deficientele 

aparute. 

III.Competenţe practicii de iniţiere în specialitate 
 

CS1-cunoaşterea proprietăţilor fizice, mecanice şi tehnologice ale materialelor 

metalice; 

CS2-clasificarea, disponibilității strungurilor, procesul tehnologic de funcționare.  

CS3-planificarea etapelor de executate a operațiilor tehnologice.  

CS4- executarea operațiilor tehnologice conform fișei instructive . 

CS5-întocmirea documentaţiei tehnice necesare. 

C6-respectarea normelor SSM; 



6 

 

 

IV. Administrarea practicii de iniţiere în specialitate  

 

Semest

rul 

Numărul de 

săptămâni 

Numărul de 

ore 
Perioada 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul 

de 

credite 

1-2 2 60 Pe parcursul 

semestrului 

Zilnică  2 

 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Durata 

de 

realizare 

  1.Marcarea şi trasarea suprafeţelor. 

1.1 Instructaj introductiv. Familiarizarea 

cu utilajele şi sculele folosite la trasarea 

plană, cu procesul de lucru. Organizarea 

locului de muncă, regulile de securitate a 

muncii. 

1.2 Lucrul de sine stătător. Pregătirea 

suprafeţei şi dispozitivelor pentru trasare. 

Executarea procedeelor trasării plane: 

marcarea cu linii paralele, reciproc 

perpendiculare, contururilor închise. 

Punctarea liniilor trasate. Trasarea liniilor, 

conform datelor, de la marginea şi de la axele 

semifabricatului. Trasarea după şablon. 

Punctarea conturului şi găurilor de centrare. 

1.3 Instructaj final. 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la trasare. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

6  

    2.Îndreptarea şi rectificarea metalului la 

rece, îndoirea metalului. 

Agenda 

completată. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

6 
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2.1 Instructaj introductiv. Utilajele 

folosite la îndreptare şi corectare. Tehnologia 

îndreptării şi corectării manuale, procesul de 

îndoire. Organizarea locului de muncă, 

regulile de securitate a muncii. 

2.2 Lucrul de sine stătător. Îndoirea 

tablelor şi benzilor. Îndreptarea, rectificarea 

barelor şi profilurilor, îndoirea ţevilor. 

Controlul operaţiilor de îndoire şi îndreptare. 

2.3 Instructaj final. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

la 

îndreptarea,corec

ta-rea şi îndoirea 

detaliilor din 

metal. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

3.Dăltuirea. Tăierea metalului. 

3.1 Instructaj introductiv. Scule pentru 

dăltuire şi tăiere. Tehnica dăltuirii şi tăierii. 

Organizarea locului de muncă, regulile de 

securitate a muncii. 

3.2 Lucrul de sine stătător. Pregătirea 

sculelor. Dăltuirea semifabricatelor din foi de 

oţel. Dăltuirea după rizurile trasate. Ascuţirea 

dălţilor. Procedeele de lucru cu ciocanul-daltă 

pneumatic. 

3.3 Tăierea cu foarfecele de mână. 

Tăierea cu foarfecele de braţ. Tăierea cu 

foarfecele mici de forţă. Tăierea cu foarfecele 

de mână cu pârghie. Tăierea cu ferestrăul de 

mână. Tăierea metalului rotund, metalului cu 

secţiunea pătrată şi a metalului în foi. Tăierea 

ţevilor cu ferestrăul de mână şi cu dispozitivul 

de tăiat ţevi. 

3.4 Mecanizarea dăltuirii şi tăierii. 

Cazuri speciale de tăiere. 

3.5 Instructaj final. 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la dăltuirea şi 

tăierea detaliilor 

din metal. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

6 

4.Pilirea interioară şi exterioară a 

metalului. 

4.1 Instructaj introductiv. Esenţa 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la pilirea 

6 
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operaţiei de pilire. Clasificarea pilelor, 

raşpelelor. Mânere pentru pile. Tehnica şi 

metodele de pilire. Felurile pilirii. 

Organizarea locului de muncă, regulile de 

securitate a muncii. 

4.2 Lucrul de sine stătător. Pilirea 

secţiunii pătrate. Pilirea pieselor cilindrice. 

Pilirea suprafeţelor concave şi convexe. 

Pilirea după şabloane de copiat. Mecanizarea 

lucrărilor de pilire. Rebutul şi cauzele lui la 

pilire. 

4.3 Pilire interioară. Pilirea găurilor 

pătrate în semifabricatul unei cupe. Pilirea 

unei găuri triunghiulare într-un semifabricat. 

Noţiuni de ajustare. Ajustarea pieselor cu 

unghiuri ascuţite. 

4.4 Instructaj final. 

sine stătător 

executat. 

semifabricatelor 

din metal. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

5.Burghierea, zencuirea, alezarea. 

5.1 Instructaj introductiv. Burghiele. 

Ascuţirea burghielor. Formele de ascuţire a 

burghielor. Găurirea manuală şi mecanizată. 

Bormaşinile manuale pneumatice şi electrice. 

Maşini de găurit. Organizarea locului de 

muncă, regulile de securitate a muncii. 

5.2 Lucrul de sine stătător. 

Instalarea şi fixarea pieselor pentru 

găurire. Pregătirea sculelor, ascuţirea şi 

fixarea burghielor. Stabilirea cotelor 

avansului şi ale vitezelor de aşchiere 

recomandate la găurire. Efectuarea 

găuririi, zencuirii, alezării. 

5.3 Particularităţile procesului de 

găurire a materialelor din aliaje dure, 

lemn şi mase plastice. 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la efectuarea 

găuririi, zencuirii 

şi găuririi 

semifabricatelor 

din metal. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

6 
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Instructaj final. 

6.Filetarea.  

6.1 Instructaj introductiv. Scule 

pentru filetare. Organizarea locului de 

lucru, regulile de securitate a muncii. 

6.2 Lucrul de sine stătător. Filetarea 

interioară. Filetarea exterioară. Filetarea 

ţevilor. Mecanizarea procedeelor de 

filetare. Procedee de scoatere a tarozilor 

rupţi din găuri. Rebutul la filetare şi 

măsurile de prevenire a rebutului. 

6.3 Instructaj final. 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la filetarea 

semifabricatelor 

din metal. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

6 

7.Nituirea, lipirea şi cositorirea. 

7.1 Instructaj introductiv. Noţiuni 

generale. Tipurile niturilor. Tipurile de 

îmbinare cu nituiri. Scule şi dispozitive 

folosite la nituire. Tehnica lipirii cu aliaje 

moi (lipire moale). Lipirea cu aliaje tari 

de lipit (lipire tare). Organizarea locului 

de lucru, regulile de securitate a muncii. 

7.2 Lucrul de sine stătător. Nituirea 

manuală. Procedee de lipire. Pregătirea 

suprafeţei pentru lipire. Folosirea în 

procesul de lipire a ciocanelor mecanice, 

electrice. Cositorirea. 

7.3 Instructaj final. 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la nituirea, lipirea 

şi cositorirea 

semifabricatelor 

din metal. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

6 

8.Prelucrarea manuală a lemnului 

şi altor materiale ne metalice.  

8.1 Instructaj introductiv. Sculele şi 

instrumentele ce se folosesc la lucrările de 

tîmplărie şi dulgherie. Clasificarea şi 

caracteristica materialelor lemnoase şi 

altor materiale ne metalice. Organizarea 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la prelucrarea 

manual a 

metalului şi a 

materialor plastice 

- prezentarea 

  6 
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locului de lucru, regulile de securitate a 

muncii. 

8.2 Lucrul de sine stătător. 

Alegerea sculelor şi uneltelor, executarea 

lucrărilor de marcare, trasare, tăiere, 

găurire. Folosirea bancului, strungului de 

frezat, altor dispozitive pentru executarea 

lucrărilor la lemn şi materiale plastice. 

8.3 Instructaj final. 

agendelor de 

practică 

9.Lucrări complexe.  

9.1 Instructaj introductiv. Organizarea 

locului de lucru, regulile de securitate a 

muncii. Familiarizarea cu conţinutul 

sarcinilor individuale pentru lucrările 

complexe de confecţionare a unor obiecte, 

ansambluri, care necesită aplicarea 

majorităţii operaţiilor tipice. 

9.2 Lucrul de sine stătător. 

Îndeplinirea sarcinii individuale, conform 

fişei instructiv-tehnologice.  

9.3 Instructaj final. 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la îndeplinirea  

sarcinii 

individuale de 

prelucrare  

complexa a  

materialor. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 
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VI. Sugestii metodologice 

 

Pentru achiziționarea competențelor planificate pentru practica de iniţiere în specialitate  

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

Este recomandată folosirea acelor tehnologii didactice care să capteze atenţia elevilor şi 

să le permită acestora un grad mai mare de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii 

în ceea ce priveşte propriul proces de învăţare. Cadrul didactic va alege şi aplica forme şi metode 

adecvate experienţei de lucru şi capacităţilor individuale ale elevilor.  

În cadrul practicii de instruire for fi utilizate acele tehnologii didactice care asigură un 

randament înalt în formarea competenţelor conform specialităţii. Sarcinile şi activităţile de 

identificare, recunoaştere, executare a operaţiunilor tehnologice se vor realiza în grupuri mici şi 

individual. Accentul se pa pune pe observare, descoperire, problematizare. Profesorul din timp 
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trebuie să proiecteze şi să elaboreze: fişe de observaţie, fişe de evaluare, structura raportului şi 

agendei de practică care să conţină criterii clare de evaluare. Pregătirea materialelor, 

instrumentelor, echipamentelor precum şi a spaţiului de lucru se va realiza în conformitate cu 

nomenclatorul laboratorului şi cerinţelor de securitate şi sănătate şi în muncă. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Evaluarea rezultatelor practicii de instruire permite determinarea gradului de formare a 

sistemului de abilităţi profesionale, în special, abilitatea elevilor de a aplica în practică 

cunoştinţele din cadrul unităţilor de curs studiate anterior. 

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

aprecierea rezultatelor obţinute în raport cu competenţele proiectate. 

În decursul executării sarcinilor practice fiecare elev va argumenta acţiunile realizate şi 

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

conţinuturilor teoretice, dar şi înţelegea şi explicarea aplicării lor practice. 

Evaluarea curentă se va desfăşura pe secvenţe de activităţi zilnice ca: realizarea 

sarcinilor individuale, analiza şi verificarea documentelor tehnice etc.  

Evaluarea formativă se va desfăşura la finele fiecărei activităţi sau sarcini de lucru prin 

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

Spre exemplu: data, locul desfăşurării 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 condiţii de producere.  

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

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 

Practica de instruire se va desfăşura în atelierul de lăcătuşărie al colegiului. 

Nr 
Locul de 

muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/ 

postul propus practicantului 

1. Atelierul de lăcătuşărie cu 

locuri individuale de lucru  

 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor procesului 

tehnologic asistat de echipamentul necesar. 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor SSM.  
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

 Surse bibliografice Biblioteca colegiului. 

Sala de lectură. 

Atelierul de lăcătușărie 

 

1 Zgură, Gh.; Arişanu, E. Utilajul şi tehnologia 

lucrărilor mecanice. Chişinău, 1990. 

2 

 

Карагодин, В.; Шестопалов, С. Учебное 

пособие  

для профессионального обучения рабочих на 

производстве. М: Высшая школа, 1989. 

3 Макиенко, Н. И. Общий курс слесарного дела. М: 

Колос, 1988. 

4 Крейдлин, JI. Н. Столярные работы для средних 

профтехучилищ. М: Высшая школа, 1989. 

5 Şestopalov, S. Lăcătuşărie. Moscova, 1988. 

6 Марченко, Н. Практические работы по 

слесарному делу. М: Высшая школа, 

1991. 

7 Зубенко, П. Альбом чертежей 

слесарного инструмента. М: Высшая 

школа, 1987. 

 Echipament pentru îndeplinirea 

sarcinilor individuale la locul de lucru 

Masa de lucru, minghina, 

trusa cu unelte  

 

 

 


