




 

3 

 

 

Cuprins 

 

 

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

II. Motivaţia, utilizarea cursului pentru dezvoltarea profesională ................................................... 4 

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

IV. Administrarea practicii de iniţiere în specialitate ...................................................................... 5 

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

VI. Sugestii metodologice ............................................................................................................... 8 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică ............................................................................. 9 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică ....................................................................................... 10 

X. Resursele didactice recomandate elevilor ................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

I. Preliminarii 
 

Curriculumul  stagiului de practică la practica de iniţiere în specilitate P.3  

Forjare este elaborată pentru specialitatea 71550 Mecanica agricolă, planul de 

învăţământ, ediţia 2016, în baza studiilor gimnaziale. 

Activitatea  va avea loc în semestrul II, avînd  bugetul de timp de o săptămînă (30 

ore). 

Curricula  prevede: 

•  organizarea raţională a locurilor de lucru în secîia de forjare; 

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

•    aplicarea metodelor noi în practica executării lucrărilor de forjare. 

 

Practica de iniţiere Fojare structural este compusă din următoarele lucrări:  

 -  Forjarea manuală a metaalelor; 

 -  Forjarea metalelor la cecan pneumatic; 

 -  Prelucrarea termică a metalelor; 

  -Cositorirea şi lipirea; 

  -Lucrări complexe. 

Practica de iniţiere se îndeplineşte în secţia de forjare, unde sunt locuri de lucru, 

 utilate, dispozitive, piese,  documentaţie tehnică. Conţinutul praciic  

are drept scop însuşirea mai profundă a cunoştinţelor şi obţinerea abilităţilor 

practice. 

Se vor folosi următoarele metode predare-învăţare-evaluare: 

-Explicarea; 

-Demonstrarea; 

-Instruirea problematizată; 

-Modelarea, respectînd strict normele SSM.  

  

II. Motivaţia, utilizarea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

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

specialist pe însemnătatea formării priceperilor şi deprinderilor practice în domeniul dat, care 
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este important prin menţinerea capacităţii de lucru a agregatelor agricole. Prelucrările mecanice 

fac 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:  

- Desfăşurarea operaţiilor şi consecutivitatea executării reglărilor tehnologice a maşinilor 

agricole; 

- Analiza caracteristicilor tehnice ale maşinilor agricole.  

- Analiza parametrilor constructivi, tehnici şi economici.  

- Elaborarea şi realizarea măsurilor privind securitatea sănătăţii în muncă şi protecţia 

mediului ambiant.  

 

                                III. Competenţe specifice practicii de iniţiere în specialitate  

 

CS1-cunoaşterea proprietăţilor fizice, mecanice şi tehnologice  ale materialelor metalice; 

CS2-Clasificarea utilajului, disponibilității, procesul tehnologic de funcționare.  

CS3-Planificarea etapelor de executate a operațiilor tehnologice.  

CS4- Executarea operațiilor tehnologice conform fișei instructive.  

CS5-respectarea normelor SSM; 

 

 

                 IV. Administrarea practicii de iniţiere în specialitate 

  

Seme

strul 

Numărul 

de 

săptămâni 

Numărul de 

ore 
Perioada 

Modalitate

a de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

3 1 30 Pe parcursul 

semestrului 

Zilnică 1 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

    I.Forjarea manuală a metalelor 

 1.1Instructaj întroductiv. Esenţa forjării. 

Destinaţia, construcţia şi principiul de lucru al 

utilajului, dispozitivelor, sculelor 

 Operaţii principale la forjare liberă. 

Combustibil pentru vatră. Încălzirea metalului 

pentru fojare şi controlul temperaturii după 

culoare. Noţiuni despre arsură. Sudarea 

metalului prin forjare. Securitatea muncii 

  1.2 Lucrul de sine stătător. Alimentarea şi 

aprinderea vetrei, încărcarea semifabricatului,  

reglarea torentului de aer. Determinarea 

temperaturii de încălzire a metalului. 

Prelucrarea semifabricatului, îndoirea, 

îndreptarea, tăierea, străpungerea, întinderea, 

netezirea prin laminare, degroşarea metalului. 

Controlul calităţii lucrului. 

Instructaj final 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la materialul 

prelucrat. 

- prezentarea 

agendelor pe 

practică 
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 II.Forjarea metalelor la cecan pneumatic 

2.1Instructaj întroductiv. Destinaţia, construcţia 

şi lucrul la cecanul pneumatic de forjă. 

Dispozitive şi instrumente. Ajustarea cecanului 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la prelucrarea 

piesei. 
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şi instalarea semifabricatului. Metode de forjare 

a metalului. Demonstrarea metodelor de lucru. 

Securitatea muncii. 

 2.2 Lucrul de sine stătător. Pornirea şi oprirea 

de probă. Instalarea semifabricatului şi alegerea 

instrumentelor pentru lucru. Prelucrarea 

semifabricatului (piese),  îndreptare, îndoire, 

străpungere, netezireetc. Controlul calităţii 

lucrului. Organizarea locului de lucru. Instructaj 

final. 

 

executat. - prezentarea 

agendelor  pe 

practică 
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      III.Prelucrarea termică a metalelor 

3.1Instructaj întroductiv. Esenţa, clasificarea 

tratamentelor termice. Consecutivitatea 

operaţiilor. Călirea şi revenirea metalelor. 

Regimuri  de prelucrări termice. Controlul 

temperaturii de încălzire a metalelor cu 

termometrul sau după culoare. Alegerea 

mediului de răcire. Pregătirea cuptorului termic 

de călire către lucru. Demonstrarea metodelor 

de prelucrare termică şi controlul 

durabilităţii.Securitatea muncii. 

 3.2 Lucrul de sine stătător. Pregătirea 

cuptorului termic pentru călire. Alegerea 

regimurilor de prelucrări termice. Încărcarea şi 

încălzirea pieselor în cuptor (vatră) pînă la 

temperatura necesară. Controlul temperaturii de 

încălzire. Tratamentul termic ale instrumentelor, 

sculelor şi pieselor. Determinarea durabilităţii 

pieselor prelucrate. 

Organizarea locului de lucru. Instructaj final. 

 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la calirea piesei. 

- prezentarea 

agendelor pe 

practică 
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    IV.Cositorirea  şi  lipirea 

4.1 Instructaj întroductiv. Eesenţa lipirii, 

Agenda 

completată. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 
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avantajele şi dezanvantajele. Destinaţia, 

construcţia şi principiul de lucru al utilajului, 

dispozitivelor şi instrumentelor. Scule şi aparate 

folosite la lipire. Materiale de adaus pentru lipit. 

Tehnologia cositoririi şi lipirii. Securitatea 

muncii. 

4.2 Lucrul de sine stătător. Alegerea 

materialului pentru cositorire şi lipire. Alegerea 

şi încălzirea cecanului de lipit. 

Efectuarea operaţiilor de cositorire şi lipire. 

Controlul calităţii lucrului. Organizarea locului 

de muncă. Instructaj final 

 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

la lipire  a piesei. 

- prezentarea 

agendelor pe 

practică 
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            V.Lucrări complexe 

5.1Îndeplinirea lucrărilor de forjare la repararea 

şi confecţionarea pieselor de              maşini . 

Prelucrarea termică a pieselor. 

 Controlul calităţii. Organizarea locului de 

muncă. Instructaj final 

 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea calităţii 

lucrului efectuat 

la confecţionarea  

piesei. 

- prezentarea 

agendelor pe 

practică 

6 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Sugestii metodologice 

 

Pentru achiziţionarea competenţelor planificate pentru practica de iniţiere în specialitate  

Forjare 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 oportunită şi 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 



 

9 

 

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 şi a piesei prelucrate conform fişei tehnologice. 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. 
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                VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 

Practica de instruire se va desfăşura în atelierul de prelucrări mecanice al colegiului. 

 

Nr 
Locul de 

muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/ 

postul propus practicantului 

1. Secţia de forjare  

 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor procesului 

tehnologic asistat de echipamentul necesar. 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor SSM.  

 

 

X. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr.  Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

 Surse bibliografice Biblioteca colegiului. 

Sala de lectură. 

       Secţia de forjare 

 

 

1 Шапиро А.; Учебник сельского кузнеца ; Москва,  

1971 

2 

 

Шмаков В.; Кузнеца в современном хозяйстве , 

Москва, 1990 

3 Липц В.; Кузнечно - прессовое оборудование и его  

наладка. Moscva, 1982 

 Echipament pentru îndeplinirea sarcinilor 

individuale la locul de lucru 

Masa de lucru, strung, 

 trusa cu instrumente 

 

 

Utilaj pentru forjare, vatră de 

forjă, 

Combustibili pentru forjare 

 


