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PREFAȚĂ 
 

Indicațiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator 
la disciplina Materiale tipografice, Partea I, sunt elaborate și 
corespund după conținut planului de învățământ și curriculei 
disiciplinei aprobate în cadrul Facultăţii Textile şi Poligrafie. 

Obiectivul general al lucrărilor vizează formarea deprinderilor 
și  abilităților de evaluare a calităţii materialelor tipografice prin 
caracteristicile/proprietăţile lor definitorii, cunoscând procesele de 
pregătire pentru începerea exeprimentării: verificarea condiţiilor de 
climat din laborator; prelevarea şi pregătirea probelor pentru 
experimentare; metodologia de experimentare; echipamentele de 
laborator; actele normative ce reglementează metodele de 
determinare a proprietăţilor şi a domeniului de variaţie a 
indicatorilor caracteristicilor, a toleranţelor admisibile; metodele de 
planificare a scenariului experimental, preluarea, prelucrarea şi 
interpretarea datelor experimentale.   

Conținutul fiecărei lucrări include reperele teoretice cu 
referință la proprietățile pe care se axează învățarea şi 
experimentarea prezentate sub formă de noțiuni generale, 
materiale necesare pentru desfășurarea lucrării, echipamente de 
laborator cu elementele constituente și funcționalitatea lor, modul 
de lucru,  formele pentru înregistrarea valorilor experimentale și 
alte materiale suplimentare utile la interpretarea rezultatelor 
obținute.  

Autorii mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu sugestii 
și propuneri la îmbunătățirea indicațiilor metodice. 
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5. Clasificați metodele de determinare a rigidităţii materialelor 
tipografice. 
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