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I. Preliminarii 

 Curriculumul la practica Lucrări de lăcătuşerie este destinat elevilor din învăţământul 
profesional postsecundar, specialitatea: „Tehnologia materialelor și articolelor de construcții” cu 
durata de  30h. 

 Practica de lăcătuşerie reprezintă o etapă fundamentală în formarea viitorilor tehnicieni în 
domeniul industriei materialelor de construcții. Curriculum-ul la practica Lucrări de lăcătuşerie 
reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic  pentru lecţiile practice. 
Scopul practicii fiind formarea la elevi a competențelor profesionale, o condiţie prioritară de 
parcurgere este aplicarea imediată a cunoştinţelor teoretice achiziţionate, în realizarea 
activităţilor practice. Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut în cadrul modulului este 
recomandată de autor, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare 
a competenţelor profesionale. 

Elevul va avea nevoie de cunoștinţe teoretice asimilate de la unitatea de curs 
fundamentală “Geometrie descriptivă și desen tehnic”, în baza cărora se va realiza practica. 

  Principiile practicii de lăcătuşerie în dezvoltarea competenței verde, se axează pe 
utilizarea rațională a materialelor de construcții și gestionarea eficientă a deșeurilor  rezultate în 
urma lucrărilor de fabricare a confecțiilor din metal. O astfel de abordare alimentează un lanţ de 
valoare, în care utilizarea şi reutilizarea resurselor în domeniul construcțiilor, permite nu doar 
economii cât şi generarea de beneficii în contextul social şi de mediu, cu respectarea prevederilor 
legislative și normative ce vizează exigențele de sustenabilitate. 

II.  Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

  Realizarea acestui stagiu de practică va contribui la formarea şi dezvoltarea de 
competenţe profesionale la lucrările de lăcătuşerie - competenţe importante pentru un tehnician 
la specialitatea „Tehnologia materialelor și articolelor de construcții”. 

  Scopul practicii de lăcătuşerie constă în crearea, dezvoltarea şi consolidarea unei noi 
generații de tehnicieni apți să activeze în condițiile actuale extrem de dificile ale concurenței de 
piață, precum şi în circumstanțele generate de crizele economice,  energetice, ecologice şi, nu în 
ultimul rând, de cele tehnologice.  

  Rolul practicii de lăcătuşerie este de a pregăti elevul pentru unitățile de curs 

fundamentale și specialitate. Elevii se vor familiariza cu metodele de prelucrare a metalelor, 
utilizând complexul de scule, dispozitive și mecanisme necesare. 

  La locul de muncă, tehnician în industria materialelor de construcții va  fi capabil să 
verifice produsul executat de către lăcătuș, în baza schiței și desenului de execuție. 
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III. Competențele profesionale specifice stagiului de  practică 

  Competența profesională din standardul de pregătire profesională: 

CP 2. Monitorizarea  procesului de producere a materialelor de construcţii în concordanță cu cerințele 
documentelor normative și interne. 
CP 5. Asigurarea calității produsului pe întreg lanț tehnologic. 

  Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS1. Trasarea elementelor/semifabricatelor/pieselor în baza desenului de execuție; 

CS2. Debitarea elementelor/semifabricatelor/pieselor în baza schiței; 
CS3. Pilirea elementelor/semifabricatelor/pieselor în baza desenului de execuție; 

CS4. Îndoirea și îndreptarea elementelor/semifabricatelor/pieselor în baza desenului de execuție; 

CS5. Burghierea elementelor/semifabricatelor/pieselor în baza desenului de execuție; 

IV. Administrarea stagiului de practică 

Codul 

stagiului 

de practică 

Denumirea stagiului 

de practică 

S
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m
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st
ru

l 

Nu
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ul
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e 
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i 

Nu
m
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ul

 

d
e
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re

 

Perioada Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite 

 

P.01.O.039 
Practica de 

lăcătușerie 
I 1 30 noiembrie 

Prezentarea 
piesei realizate 

1 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Durata de 

realizare,ore 

AS1.Trasarea elementelor/semifabricatelor/ pieselor 

în baza desenului de execuție 

− citirea desenelor de execuţie simple; 
− pregătirea sculelor și dispozitivelor pentru 

trasare; 

− realizarea trasării conform desenului de 
execuţie; 

− verificarea calității a elementelor  trasate; 
− utilizarea mijloacelor de protecție individuală. 

 
Piesa 

 trasată 
 

Prezentarea 
elementului 

trasat 
6 

AS2. Debitarea elementelor/ semifabricatelor 

/pieselor în baza schiței 
− citirea desenelor de execuţie simple; 
− pregătirea sculelor și dispozitivelor pentru 

debitare; 

− realizarea debitării conform desenului de 
execuţie; 

Piesa 
 decupată în 

baza schiței de 
execuție 

 

Prezentarea 
elementului 

decupat/debitat 

 

8 
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Activităţi/Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Durata de 

realizare,ore 

− verificarea calității a semifabricatelor/ 
elementelor/pieselor  debitate; 

− utilizarea mijloacelor de protecție individuală; 
− gestionarea eficientă a deșeurilor    rezultate în 

urma lucrărilor de debitare;   
− reutilizarea deșeurilor de producție în urma 

procesului  de debitare. 

AS3. Pilirea elementelor/semifabricatelor/ pieselor în 

baza desenului de execuție 

− citirea desenelor de execuţie simple; 
− pregătirea sculelor și dispozitivelor pentru 

pilire; 

− pilirea semifabricatelor din țevi pătrate și 
rotunde conform desenului de execuţie; 

− verificarea calității a semifabricatelor/ 
elementelor/pieselor  pilire; 

− utilizarea mijloacelor de protecție individuală. 
− gestionarea eficientă a deșeurilor rezultate în 

urma lucrărilor de  pilire; 
− reutilizarea deșeurilor de producție în urma 

procesului  de pilire. 

Piesa 
 pilită în baza 

schiței de 
execuție 

Prezentarea  
semifabricatului 

pilit  
8 

AS4. Îndoirea și îndreptarea elementelor/ 

semifabricatelor în baza desenului de execuție 

− citirea desenelor de execuţie simple; 
− pregătirea sculelor și dispozitivelor pentru 

îndoire și îndreptare; 
− îndoirea și îndreptarea semifabricatelor din 

țevi pătrate și rotunde conform desenului de 
execuţie; 

− verificarea calității semifabricatelor  pilite. 

Piesă - cot din 
țeava pătrată 

sau rotundă  în 
unghi de  90 

grade  

Prezentarea 
semifabricatului 

îndoit și 
îndreptat 

4 

AS5. Burghierea elementelor/ semifabricatelor/ 

pieselor în baza desenului de execuție 

− citirea desenelor de execuţie simple; 
− pregătirea sculelor și dispozitivelor pentru 

burghiere; 

− burghiera elementelor conform desenului de 
execuţie; 

− verifcarea calității a semifabricatelor/ 
elementelor/pieselor  burghiate; 

− utilizarea mijloacelor de protecție individuală. 
− gestionarea eficientă a deșeurilor rezultate în 

urma lucrărilor de burghiere;    

− reutilizarea deșeurilor de construcții în urma 
procesului  de burghiere. 

Piesa 
 găurită în baza 

schiței de 
execuție 

Prezentarea 
piesei 

4 

Total 30 
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VI. Sugestii metodologice 

  Pentru atingerea obiectivelor curriculumului şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor vizate, 
se recomandă ca în procesul de învăţare/predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe 

acţiune, cum ar fi efectuarea de lucrări practice, citirea şi interpretarea desenelor simple, 

metode explorative (observarea directă, observarea independentă), metode expozitive 
(explicaţia, descrierea, exemplificarea). Elaborarea şi prezentarea unor portofolii 
interdisciplinare a căror documentare se obţine prin navigarea pe Internet, implicarea elevilor în 

diverse exerciţii de documentare, sunt alte câteva exemple de activități de învăţare – predare 

care pot fi utilizate. Procesul de învăţare nu are loc doar în contextul mediului şcolar şi nici nu se 
limitează doar la timpul destinat predării. Învăţarea este informală şi se poate desfăşura oriunde 
şi oricând. 

  Repartizarea orelor pe activităţi/sarcini de lucru este recomandată, însă decizia finală,  
rămâne la discreţia cadrelor didactice care predau conţinutul curriculumului. Orele vor fi 

repartizate în funcţie de dificultatea sarcinilor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, 
de ritmul de asimilare a abilităților practice de către elevi. 

  Cadrele didactice vor utiliza activități de instruire centrate pe elev și vor aplica metode de 

învățare cu caracter activ-participativ.  Proiectarea lecțiilor se recomandă a fi realizată în cheia 
ERRE și proiectarea 5D: evocare, realizarea sensului, reflecție și extindere. Astfel principiile 
învățării sunt centrate pe elev, ceea ce presupune  focalizarea actului educațional pe  învăţarea 
activă, în care elevul este direct implicat în rezolvarea de sarcini de lucru. Sarcinile de lucru pot fi 
propuse prin diverse tehnici de învățare activă cum ar fi: brainstorming, hartă conceptuală, 
graficul T, diagrama Venn, analiza SWOT, studiu de caz,  etc. Deasemenea maiștrii vor încuraja și 
vor facilita implicarea activă a elevilor utilizând mijloace TIC în procesul instructiv-educativ cum 

ar fi: mentimeter, google forms, google docs, etc. Un rol aparte în procesul de instruire îl au 

situațiile de integrare, cu ajutorul cărora discipolii exersează diverse situații similate de la locul 
de muncă, specifice calificării. 
  Maistrul va diversifica metodele de învățare, creând condiții  elevilor să lucreze individual, 
în perechi sau în grup. În acest mod elevilor li se oferă posibilitatea de a dezvolta o serie de 
competențe transversale și anume: competența de a învăța să înveți, competenţe sociale şi 
civice, competenţe de comunicare în limba română. 

  Alegerea strategiilor de învăţare presupune efortul maistrului pentru personalizarea 
demersului didactic, fapt care înseamnă proiectarea activităţilor de predare-învăţare în acord cu 
nevoi şi interese specifice. În scopul învăţării centrate pe elev,  se vor adapta strategiile de 
predare la stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic) şi vor diferenţia sarcinile şi 
timpul alocat efectuării lor prin: 

● individualizarea şi creşterea treptată a nivelului de complexitate a sarcinilor 
propuse fiecărui elev în funcţie de progresul acestuia; 

● stabilirea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite de 
complexitate; 

● diferenţierea sarcinilor în funcţie de abilităţi, pentru indivizi sau pentru grupuri 
diferite; 
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● prezentarea sarcinilor în mai multe moduri (explicaţie orală, text scris, 
conversaţie, grafic); 

● utilizarea unor metode active-interactive (învăţare prin descoperire, învăţare 
problematizată, învăţare prin cooperare, joc de rol, simulare). 

  Integrarea teoriei cu practica presupune că tot ceea ce se însuşeşte în procesul didactic 
urmează să se valorifice în cadrul activităţilor practice, asigurând dobândirea competenţelor 
profesionale generale şi specifice specialităţii. 

  Se recomandă ca stagiul de practică de lăcătuşerie să fie reflectată pe o platformă online 
de gestionare a clasei virtuale, cum ar fi Classroom, pentru a facilita accesul elevilor la materia 
de studiu predată. 

  Lecțiile de instruire practică se organizează  în atelierul de lăcătușerie din incinta Centrului 
de Excelență în Construcții. 

  Cadrul didactic va alege și va aplica formele și metodele adecvate tipului stagiului de 
practică, experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor și care asigură cel mai înalt 
randament la formarea competenţelor preconizate și dezvoltarea abilităţilor practice. Sarcinile 
vor fi repartizate elevilor în dependenţă de nivelul de cunoștinţe și capacitatea de lucru a 
fiecăruia. 

  Utilizarea unor metode cum sunt: observația, descoperirea, problematizarea, dezvoltă la 
elevi spiritul de observație și analiză și îi deprind să colaboreze și să coopereze în cadrul echipei. 
Pentru eficientizarea procesului didactic, profesorul trebuie să-și proiecteze din timp fișe de 
observaţie, probe de evaluare și autoevaluare a activităţilor practice în baza unor criterii clare, 
precum și să pregătească materialele, instrumentarul, echipamentele și spaţiul de lucru. 

  La finele practicii  elevii vor prezenta piesa realizată și raportul stagiului de practică cu 
descrierea detaliată a proceselor tehnologice realizate. 

VII.  Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

  Pentru colectarea de dovezi referitor la deținerea competențelor profesionale specificate 
în prezentul curriculum, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test scris cu diferite 

tipuri de itemi, precum și proba practică, prin care elevul va demonstra că este capabil să: 

● pregătească rațional locul de muncă; 
● recunoască prompt situațiile periculoase și să prevină accidentele la locul de muncă; 
● selecteze materialul corespunzător pentru realizarea unui produs final; 
● gestioneze eficient resursele materiale ( materia primă, deșeuri etc.); 
● utilizeze scule şi dispozitive specifice lucrărilor de pregătire a materialelor pentru lucrările 

de lăcătuşerie; 
● realizeze lucrări de lăcătuşerie (trasarea, îndreptarea și îndoirea, debitarea și pilirea, 

burghierea și filetarea) necesare pentru realizarea operațiilor de instalare; 
● stabilească regimuri de prelucrare la așchiere (burghiere, filetare, debitare) în funcție de 

materialul prelucrat; 

● remedieze neconformitățile materialelor pregătite; 
● întrețină utilajul și echipamentul din dotare. 
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  În scopul evaluării competențelor profesionale generale și specifice de executare a 
lucrărilor de lăcătuşerie se propune confecționarea de către fiecare elev a unui semifabricat 
pentru prezentare. Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări și va evalua atât procesul de executare 
a operațiilor tehnologice, cât și produsul final, conform fișelor de evaluare. Atenție sporită va fi 
acordată respectării normelor securității muncii. 

  În procesul de evaluare, elevul va avea acces la documente tehnologice relevante pentru 

demonstrarea competențelor. După administrarea testelor (teoretic și practic), cadrul didactic 
va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la rezultatele evaluării. 
Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 

- fişe de observaţie; 
- fişe cu întrebări tip grilă, întrebări cu alegere multiplă, întrebări de completare; 
- fişe de autoevaluare. 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

  Atelierul de lăcătuşerie   este destinat executării unei game variate de operaţii 
tehnologice, la piese ce urmează a fi montate în subansambluri sau ansambluri. Atelierul trebuie 
organizat astfel încât să se asigure condiţii referitoare la : spaţii, iluminat, ventilaţie, dotarea cu 
sculele, dispozitivele, verificatoarele şi utilajele necesare etc. 

   În spaţiul destinat atelierului, se vor amplasa bancurile de lucru, maşini şi utilaje specifice, 
astfel încât să se creeze treceri şi căi de circulaţie, care se vor marca vizibil pe margine prin dungi 
de culoare contrastantă faţă de culoarea pardoselii, iar lumina să cadă din partea stângă a 
formabilului. Se va avea în vedere respectarea distanţelor de amplasare prevăzute în normativele 
de protecţie a muncii. 

  Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

Nr. 

crt. 

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

practicantului* 

1 Atelier de lăcătuşerie 

1. Vestiar; 

2. Instrumente: Riglă metalică; metru pliant; bandă de 
măsurat; echer de centrat; raportor; colţar; şubler; 
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; dispozitiv de 
tăiat cu rolă, alezoare; utilaj de găurire; dispozitive de 
fixare; alte scule specifice pregătirii materialelor, 
arcuri de îndoit țevi. 
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3. Materiale consumabile: Materiale compozite de 

diferite grosimi; țevi metalice și nemetalice, bare și 
profile metalice, set de burghii, discuri abrazive; pânză 
de ferăstrău; rezerve de roți de tăiere. 

4. Echipament de securitate: Haine de protecție, 
mănuși; ochelari de protecție; încălțăminte; căști 
antifoane. 

5. Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru: Regulile 

tehnicii securităţii la locul de muncă; regulile de 
protecţie a muncii şi securităţii antiincendiare; alte 

regulamente naţionale de siguranţă personală la 
efectuarea lucrărilor de lăcătuşerie. 

6. Materiale didactice: Set planşe didactice; materiale 
foto-video; desene de execuţie;  documentaţie 
tehnică; fişe tehnologice. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1.  

Manual: lăcătuşerie. Cartea lăcătuşului / Ilie 
BOTEZ, Dumitru VENGHER, Valentin AMARIEI, 
Alexei BOTEZ, Gianina TIMOFTE – Ch.: Tehnica - 
IINFO, 2011. – 526 p. 

Bibliotecă 15 

2.  

Manual: Prelucrarea metalelor: Pregătirea 
pentru formarea profesională și inițierea în 
meserie / Arno Heinrich, Karl-Heinz Ketteler, 
Siegfried Chișinău: S.n., 2013 (Î.S. F.E.-P. 
„Tipografia Centrală”). – 112 p. 

Bibliotecă 15 

3.  Extrase din actele legislative şi normative. Bibliotecă 10 

4.  

Lăcătuşerie generală mecanică - curs 

https://tehnologiidimitrieleonida.wikispaces.co
m/file/view/T1+Organizarea+atelierului.pdf  

Internet  

5.  

Lăcătuşerie generală mecanică - curs 

https://ru.scribd.com/doc/100804185/LACATUS
ERIE-GENERALA-MECANICA  

Internet 
 
 

6. Classroom la practica Lucrări de de lăcătușerie Internet  

 

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_suXrIDRAhVLrRQKHVAOCvcQFggdMAE&url=https%3A%2F%2Ftehnologiidimitrieleonida.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2FT1%2BOrganizarea%2Batelierului.pdf&usg=AFQjCNHwZ1n74N1pJWLEuzwyF3Lz6d72Pg&sig2=y52-5m5LEUSAox-6399d2w&bvm=bv.142059868,d.d2s
https://tehnologiidimitrieleonida.wikispaces.com/file/view/T1+Organizarea+atelierului.pdf
https://tehnologiidimitrieleonida.wikispaces.com/file/view/T1+Organizarea+atelierului.pdf
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_suXrIDRAhVLrRQKHVAOCvcQFggdMAE&url=https%3A%2F%2Ftehnologiidimitrieleonida.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2FT1%2BOrganizarea%2Batelierului.pdf&usg=AFQjCNHwZ1n74N1pJWLEuzwyF3Lz6d72Pg&sig2=y52-5m5LEUSAox-6399d2w&bvm=bv.142059868,d.d2s
https://ru.scribd.com/doc/100804185/LACATUSERIE-GENERALA-MECANICA
https://ru.scribd.com/doc/100804185/LACATUSERIE-GENERALA-MECANICA

