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I. Preliminarii 

 

     Curriculum  stagiului de practică pentru practica de iniţiere în specialitate Sudare este  

elaborată  pentru  specialitatea 71330 Electrificarea agriculturii, planurile  de  învăţămînt ediţia 

2016, este prevăzut un buget de timp, 30 ore în baza studiilor gimnaziale. 

Practica  de  iniţiere în specialitate Sudare, se  va  desfăşura  în  semestrul  doi   

    Practica  prevede: 

           -    instruirea elevilor la sudarea  cu arc electric ,cu transformatoare de curent 

alternativ şi generatoare de curent continuu, sudarea cu flacără de gaze, metode mecanizate de 

sudare şi încărcare; 

 -aplicarea  metodelor  moderne  în  practica  executării  lucrărilor  de  sudare;                                                 

-organizarea  raţională  a  locului de  muncă. 

În  timpul  practicii  elevii  vor  lucra  conform  normelor  specifice  locului  de muncă,  

îndeplinind  aşa  lucrări  ca:            

- sudarea metalului cu aparate de sudat prin curent alternativ; 

- sudarea metalului cu aparate de sudat prin curent continuu; 

- sudarea metalului cu flacără de gaze; 

- creşterea pieselor prin scînteie electrică; 

- metode mecanizate de sudare şi încărcare. 

           Practica de iniţiere se desfăşoară în secţia de sudare, unde sunt locuri de muncă, 

utilaj, instrumente, piese, documentaţie tehnică, scule necesare. 

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

aspiraţia  de  acumulare  şi  reînnoire  a cunoştinţelor  tehnice.   

           Însuşirea profundă a disciplinei şi obţinerea abilităţilor practice, vor fi folosite la 

studierea disciplinelor de specialitate 

 La  organizarea  şi  desfăşurarea  practicii  de  iniţiere, maistrul  va  folosi  cele  mai  

eficiente  tehnologii  de  predare-învăţare-evaluare, ca: 

    -demonstrarea; 

    -explicarea; 

   -observarea independentă; 

  -lucrul de sine stătător, 

Pe parcursul  practicii elevii sunt  obligaţi să  respecte cerinţele  măsurilor  de  tehnică  a  

securităţii muncii.          
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                     II. Motivaţia, utilizarea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 

Cursul de iniţiere în specialitate la Sudare 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. Sudarea 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 stocului de materiale, piese de schimb şi scule;  

- Realizează desenele de execuţie, citesc si intreţin schiţele tehnice; 

- Asigură menţinerea funcţionării corecte a aparatelor de sudat şi accesorilor acestora. 

- Execută operaii de sudare şi încărcare a metalului  etc.;  

- Verifică respectarea normelor de calitate ale produselor 

 

                      III. Competenţe practicii de iniţiere în specialitate  

 

CS.1  Recunoaşterea  şi  descrierea  tipurilor  posturilor  de  sudare, mărcilor  de  electrozi, 

transformatoarelor  şi  redresoarelor  de  sudare. 

CS.2  Efectuarea  lucrărilor  de  sudare  cu  arc  electric  şi  flacără  de  gaze. 

CS.3  Planificarea  şi  organizarea  lucrului  secţiei  de  sudare  pentru  întreţinerea  parcului  de  

maşini  şi  tractoare. 

CS.4  Organizarea  locului de lucru  

CS.5 Exploatarea  corectă a  utilajului  de  sudare.   

CS.6 Efectuarea  lucrărilor  de  sudare  cu  respectarea  tehnicii  securităţii  muncii. 
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IV. Administrarea practicii de iniţiere în specialitate 

 

Codul 

stagiul

ui de 

practic

ă 

Denumirea 

stagiului 

de practică 

Seme

strul 

Număr

ul de 

săptăm

âni 

Număr

ul de 

ore 

Perioad

a 

Modalita

tea de 

evaluare 

Numă

rul de 

credite 

P.4 Sudare IV 1 30 Pe 

parcursul 

semestrului 

Zilnică  1 

 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

   

         I.Sudarea manuală cu arc electric  prin 

curent alternativ 

  

1.1Instructaj introductiv. Esenţa fizică la sudarea 

metalelor, clasificarea metodelor de sudare. 

Utilaje şi materiale folosite. Regulile de 

conectare a transformatoarelor în reţea. Alegerea 

materialului şi electrozilor corespunzători.    

Demonstrarea metodelor de sudare. Securitatea 

muncii 

1.2Lucrul de sine stătător. Conectarea 

transformatorului la reţea. Alegerea şi reglarea 

intensităţii curentului. Fixarea electrodului în  

portelectrod. Pregătirea pieselor pentru sudare. 

Îndeplinirea lucrărilor de sudare, debitare, 

încărcare a metalului.                                             

 

 

 

 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

 

 

 

 

- aprecierea 

calităţii lucrului 

efectuat la 

sudare 

- prezentarea 

agendelor pe 

practică 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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       II.Sudarea manuală cu arc electric  

prin curent continuu 

2.1.Instructaj introductiv. Surse de curent 

continuu.Destinaţia şi lucrul redresoarelor, 

metode de conectare în reţea. Regimuri de 

sudare. Reglarea curentului de sudare. Pregătirea 

pieselor pentru sudare, alegerea electrozilor.  

Metode de sudare a fontei, oţelului şi aliajelor 

din aluminiu. Tehnica securităţii muncii. 

 2.2. Lucrul de sine stătător.  Pornirea şi oprirea 

grupului de sudare prin curent continuu. Fixarea 

electrodului în portelectrod. Folosirea măştii de 

sudor. Îndeplinirea lucrărilor de sudare şi 

încărcare cu polaritate directă şi inversă. 

Sudarea pieselor din fontă şi aliaje din aluminiu. 

Controlul calităţii lucrului.  

2.3.Debitarea metalelor. Controlul calităţii 

lucrului 

 

 

 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

 

 

- aprecierea 

calităţii lucrului 

efectuat la 

sudarea 

metalelor cu arc 

electric prin 

curent 

continuu. 

- prezentarea 

agendelor pe 

practică 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

      

 

 

 

 

 

 

3 

 

   III.Sudarea cu flacără de gaze 

  3.1 Instructaj întroductiv. Esenţa sudării şi 

debitării în producţie. Materiale şi utilaje 

folosite la sudarea cu flacără de gaze. Procese de 

obţinere a acetilenei, gazului metan, propanului, 

butanului, oxigenului. Materiale de adaus. 

Generatoare de acetilenă, clasificarea, elemente 

de siguranţă. Folosirea corectă a arzătorului de 

sudare. Organizarea locului de muncă, regulile 

 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

 

- aprecierea 

calităţii lucrului 

efectuat la 

sudarea 

metalelor cu 

flacără de gaze. 

- prezentarea 

agendelor pe 

 

3 
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de securitate a muncii. 

3.2. Lucrul de sine stătător. Aprinderea 

arzătorului. Reglarea flacării de gaze. Sudarea 

tablelor de la stînga spre dreapta şi invers. 

3.3. Alegerea  sculelor  şi  dispozitivelor pentru   

debitare. Încălzirea  metalului,  reglarea  flacării  

de gaze. Debitarea  tablelor   cu  grosimi  de  2-3 

mm. Debitarea  tablelor cu  grosimi  de  5-10 

mm. Debitarea  pieselor  cu  înclinarea  acestora.  

Debitarea  metalelor. Debitarea    pieselor  din 

fontă,şi metalelor nefieroase .Controlul calităţii 

lucrului  

 

 

practică  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

      IV.Creşterea pieselor prin scînteie 

electrică 

   4.1.Instructaj întroductiv. Esenţa folosirii 

scînteiei electrice la recondiţionarea 

pieselor.Utilajul şi înzestrarea tehnologică a 

locului de lucru. Construcţia şi principiul de 

lucru al instalaţiei. Metoda de conectare. 

Regimuri de lucru. Alegerea materialului în 

lungime şi diametrul electrodului (material de 

adaus). Pregătirea piesei pentru depunere. 

Tehnologia de depunere. Regulile securităţii  

muncii. 

 4.2.Lucrul de sine stătător. Pregătirea locului de 

muncă. Conectarea instalaţiei la reţea. Fixarea 

electrodului în portelectrod. Pregătirea piesei 

pentru depunere. Înnădirea locurilor de aşezare 

al rulmenţilor, înădirea suprafeţelor de contact 

ale pieselor. Controlul dimensiunilor şi calitatea 

de creştere. Organizarea locului de muncă. 

Instructaj final. 

 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

 

- aprecierea 

calităţii lucrului 

efectuat la 

creşterea 

pieselor prin 

scîntee electrică. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

 

3 
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  V.Metode mecanizate de sudare şi încărcare 

  5.1.Instructaj întroductiv. Esenţa folosirii 

încărcării pieselor cu arc electric vibrator, sub 

strat de flus în mediu de gaze. Destinaţia, 

construcţia, lucrul utilajului şi dispozitivelor. 

Pregătirea utilajului către lucru, fixarea pieselor 

pentru sudare şi încărcare. Alegerea regimului 

de sudare. Îndeplinirea lucrărilor de sudare şi 

încărcare. Regulile securităţii muncii. 

 5.2.Lucrul de sine stătător. Pregătirea 

locului de muncă.Fixarea piesei. Alegerea 

regimurilor şi materialelor de adaus. 

Îndeplinirea lucrărilor de sudare,  încărcare. 

Controlul calităţii. Organizarea locului de 

muncă. Instructaj final 

Agenda 

completată. 

Lucrul de 

sine stătător 

executat. 

- aprecierea 

calităţii lucrului 

efectuat la 

efectuarea 

lucrărilor de 

sudare. 

- prezentarea 

agendelor de 

practică 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

VI. Sugestii metodologice 

 

Pentru achiziţionarea competenţelor planificate pentru practica de iniţiere în specialitate  

sudare 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 

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. 
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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 sudare al colegiului. 

 

Nr 
Locul de 

muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/ 

postul propus practicantului 

1. Atelierul de sudare 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 sudare 

 

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 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

   6 

 

Глизманенко Д.; Сварка и резка металлов;  Москва,  

1971. 

Соколов И;  Газовая сварка  и резка металлов;  

Москва,  1978 

Малаховский В.;  Руководство  для обучения 

газосванщика и газорезчика Москва , 1990 

Фоминых  В.; Электросварка,  Москва,  1978 

 

 

 Echipament pentru îndeplinirea 

sarcinilor individuale la locul de 

muncă

 

Posturi de sudare, minghine, 

truse cu instrumente

 

 

 


