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Evaluarea curriculumului m odular 

meseria 716006 -  M ecanic auto

Nr. Criteriu de evaluare
Punctajul
acordat

( i - i o )
1. Corespunderea fina lită ţilo r de studiu cu prevederile docum entelor norm ativ-reglatorii (CRÎPT, calificarea 

profesională, standardul ocupaţional).
Măsura în care curriculum ul asigură form area com petenţelor profesionale 9

Gradul de asigurare a dezvoltării continue a com petenţelor cheie 8

Măsura în care curriculumul m eseriei include prevederi ce sunt utile pentru dezvoltarea  
valorilor şi a titudin ilor caracteristice calificării profesionale

9

II. Fundam entarea curriculum ului pe inovaţii şi realizări tehnologice m oderne
O rientarea curriculum ului spre folosirea m etodelor şi proceselor tehnologice eficiente 9
O rientarea curriculum ului spre utilizarea la m axim um  a m ijloacelor de producţie în scopul 
creşterii productivităţii muncii şi a reducerii preţului de cost

9

III. Respectarea prevederilor conceptuale moderne în învăţământul profesional tehnic secundar
Gradul de centrare pe elev, de prom ovare a unui rol activ al acestuia (curriculumul conţine  
activităţi de colaborare, de valorizare a aptitudinilor individuale etc.)

9

Măsura în care activităţile  de predare-învăţare-evaluare incluse în curriculum încurajează  
gândirea critică, capacitatea de a-şi adapta propriul com portam ent şi de a rezolva problem e în 
diferite contexte de activitate profesională.

9

Măsura în care activităţile  de învăţare sugerate în curriculum sunt utile pentru proiectarea  
demersului didactic şi realizarea de contexte reale de învăţare, care să conducă la form area  
com petenţelor preconizate

9

Ponderea în to talu l activ ităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum acelor, care 
stimulează asum area responsabilităţii pentru executarea sarcinilor în tr-un  dom eniu de muncă

9

Ponderea în to talu l activ ităţilor de predare-învăţare-evaluare din curriculum acelor, care 
facilitează adaptarea propriului com portam ent la situaţii ce facilitează rezolvarea de problem e.

9

Flexibilitatea curriculum ului, posibilitatea de a adapta în mod creativ dem ersurile didactice la 
specificul fiecărei grupe de elevi

9

Relevanţa instrum entarului de evaluare a nivelului com petenţelor profesionale 9

Relevanţa m ateriilo r de studiu incluse în curriculum 10

Claritatea, laconismul şi coerenţa textuală a curriculumului meseriei
IV. Coerenţa Planului de învătăm ânt

Corelaţia dintre num ărul de ore alocate fiecărui modul şi com plexitatea com petenţe lor ce 
trebuie fo rm ate  şi/sau dezvoltate

10

Măsura în care Planul de învăţăm ânt oferă posibilitatea dezvoltării com petenţe lor elevilor prin 
extinderi /  aprofundări /  discipline opţionale

9

Măsura în care Planul de învăţăm ânt oferă posibilitatea adaptării la specificul pieţei de muncă 10
Măsura în care Planul de învăţăm ânt oferă posibilitatea diversificării o ferte i educaţionale în 
funcţie de nevoile şi interesele elevilor

9

Măsura în care tim pul şcolar prevăzut în Planul de învăţăm ânt corespunde particularităţilor de 
vârstă ale elevilor

10

Măsură în care Planul de învăţăm ânt oferă posibilitatea consilierii în carieră a elevilor 9

Conclizie: Curriculumul m odular la meseria 7 1 6 0 0 6  -  M e c a n ic  a u to  se p ro p u n e  spre  a p ro b a re  

Recenzenţi:
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I. Preliminarii

Curriculumul m odular la meseria Mecanic auto este un docum ent norm ativ şi 

obligatoriu pentru realizarea procesului de form are profesională a m uncitorilor calificaţi în 

învăţăm ântul profesional tehnic secundar, care vor efectua lucrări de m entenanţă a 

autovehiculelor.

De asem enea, m odulele din Curriculum, în ansamblu sau repetat, pot fi utilizate în 

form area continuă şi în recunoaşterea rezultatelor învăţării, dobândite în contexte nonform ale  

şi inform ale.

Curriculumul este e laborat în conform itate cu:

- Codului educaţiei al Republicii M oldova, nr. 152 din 14 .07 .2014

- Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica M oldova, aprobat prin Hotărârea  

Guvernului nr. 1016 din 23.11.2017;

- Nom enclatorul dom eniilor de fo rm are profesională şi al m eseriilor/profesiilor, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 425 din 03 .07.2015;

- Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţăm ântul profesional tehnic, aprobat

prin ordinul nr. 1128 din 26.11.2015;

- Suport metodologic pentru proiectarea curriculumului în învăţăm ântul profesional 

tehnic secundar, aprobat prin ordinul nr. 676 din 13.07.2016;

- Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic secundar, aprobat prin Ordinul

M inistrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 488  din 07 .05.2019;

- Plan-cadru pentru învăţâm ântul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundarnonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat 

prin Ordinul M inistrului Educaţiei nr. 1205 din 16.12.2015.

Funcţiile de bază ale Curriculumului sunt:

- act norm ativ al procesului de predare, învăţare, evaluare şi certificare în contextul unei 

pedagogii axate pe com petenţe;

- reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe com petenţe;

- com ponentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare;

- orientare a procesului educaţional spre form area de com petenţe la elevi;

- com ponentă fundam entală pentru elaborarea m anualelor şcolare, ghidurilor 

metodologice, m anualelor electronice, testelor de evaluare.

Pentru realizarea în volum deplin a acestor funcţii, la elaborarea Curriculumului au fost luaţi în 

considerare urm ătorii factori:

- necesitatea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională 

ulterioară;

- existenţa unei bogate experienţe in ternaţionale şi a unei anum ite experienţe naţionale  

de elaborare a curricula m odulare pentru învăţăm întul profesional tehnic secundar;

- necesitatea axării procesului de instruire profesională pe form area şi dezvoltarea de 

com petenţe.

Curriculumul este destinat:

- profesorilor şi m aiştrilor din instituţiile de învăţăm înt profesional tehnic secundar;

- autorilor de m anuale şi de ghiduri m etodologice;

- elevilor care îşi fac studiile la meseria în cauză;

- m em brilor comisiilor pentru exam enele de calificare;
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- m em brilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, 

dobîndite în contexte nonform ale şi inform ale.

II. Sistemul de com petenţe ce asigură calificarea profesională

Calificarea profesională la meseria Mecanic auto se atribuie în baza unui sistem de 

com petenţe pe care le însuşeşte şi deţinerea cărora o dem onstrează absolventul programului 

de form are profesională. Deoarece succesul integrării socioprofesionale rezidă din deţinerea  

culturii generale şi de specialitate, dem onstrat prin com petenşele cheie şi profesionale, 

programul de form are profesională este axat pe form area şi dezvoltarea acestora. 

Com petenţele  cheie stabilite în Codul Educaţiei al Republicii Moldova sunt dezvoltate în 

cadrul disciplinelor com ponentei Pregătirea generală a planului de învăţăm ânt.

C om petenţele profesionale se divizează în generale şi specifice, cele generale sunt 

com une dom eniului de fo rm are profesională Vehicule cu motor, nave şi aeronave, cele 

specifice sunt atribuite  num ai la meseria Mecanic auto.
În cadrul curriculumului m odular la meseria Mecanic auto se vor form a urm ătoarele  

com petenţe profesionale generale din dom eniul Vehicule cu motor, nave şi aeronave:
CG.1. Organizarea raţională a locului de muncă;

CG.2. Aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului; 

CG.3. Gestionarea eficientă a resurselor m ateriale;

CG.4. Analiza şi in trepretarea desenelor tehnice;

CG.5. Executarea lucrărilor de lăcătuşărie;

CG.6. Executarea lucrărilor de asamblări dem ontabile şi nedem ontabile;

CG.7. Evaluarea calităţii lucrărilor executate.

În cadrul curriculumului m odular se vor form a urm ătoarele com petenţe profesionale 

specifice meseriei Mecanic auto:
CS.1. Executarea lucrărilor de punere în exploatare a autom obilelor;

CS.2. Executarea lucrărilor de m entenanţă generală(expres - servicii) a autom obilului; 

CS.3. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a organelor de susţinere 

şi rulare a autom obilului;

CS.4. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a sistemelor de direcţie; 

CS.5. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare; 

CS.6. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a m otoarelor cu ardere  

internă;

CS.7. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  şi reparaţie a echipam entului electric;

CS.8. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a com ponentelor 

transmisiei;

CS.9. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  a caroseriei, instalaţiilor de ventilare şi 

clim atizare a habitaclului autom obilului.

5 /  129



6 
/ 

129

Matricea de asociere/grupare a competenţelor profesionale în module

M odule  de instruire

C om petenţe profesionale

generale specifice

CG.1 CG.2 CG.3 CG.4 CG.5 CG.6 CG.7 CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 CS.6 CS.7 CS.8 CS.9

M odulul 1. Executarea lucrărilor de 

lăcătuşărie şi asamblări mecanice
+ + + + + + +

M odulul 2. Pregătirea pentru exploatare a 

autom obilului
+ + + + + +

M odulul 3. M entenanţa  organelor de 

susţinere şi rulare a autom obilului
+ + + + + +

M odulul 4. M entenan ţa  organelor de 

conducere a autom obilului
+ + + + + +

M odulul 5. M entenan ţa  m otoarelor cu ardere  

internă
+ + + + +

M odulul 6. M entenan ţa  echipam entului 

electric a autom obilului
+ + + + +

M odulul 7. M entenanţa  com ponentelor 

transm isiei autom obilului
+ + + + +

M odulul 8. M entenanţa  instalaţiilor auxiliare 

a autom obilului
+ + + + +



III. Adm inistrarea curriculumului m odular

M odule de instruire
Num ărul de ore

Total IT IP

M odulul 1. Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări 

mecanice
192 66 126

M odulul 2. Pregătirea pentru exploatare a autom obilului 96 36 60

M odulul 3. M entenan ţa  organelor de susţinere şi rulare a 

autom obilului
128 44 84

M odulul 4. M entenanţa  organelor de conducere a autom obilului 160 52 108

Total anul I 576 1S8 378

M odulul 5. M entenanţa  m otoarelor cu ardere internă 288 108 180

M odulul 6. M entenanţa  echipam entului electric a autom obilului 96 42 54

M odulul У. M entenanţa  com ponentelor transm isiei autom obilului 144 48 96

M odulul 8. M entenanţa  instalaţiilor auxiliare a autom obilului 48 18 30

Total anul II 576 216 360

У I  129



IV. M odule de instruire

Modulul 1. Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice

Scopul modulului: Formarea com petenţelor profesionale generale în dom eniul de activitate, 

necesare pentru iniţiere în meserie şi constituirea fundam entulu i pentru form area  

com petenţelor specifice, proiectate în m odulele u lterioare ce vor fi studiate.

Administrarea modulului:

nr. Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1. Citirea şi realizarea schiţei pieselor mecanice 10 24 34

UC 2.
Alegerea materialului semifabricatului pentru 

executarea piesei mecanice simple.
10 12 22

UC 3. Măsurarea mărimelor tehnice specifice în domeniu 8 12 20

UC 4.
Realizarea pieselor mecanice simple prin operaţii de 

lăcătuşărie generală
10 24 34

UC 5. Realizarea asamblărilor mecanice nedemontabile 6 12 18

UC 6. Realizarea asamblărilor mecanice demontabile 10 12 22

UC 7.
Montarea organelor de maşini în subasambluri 
mecanice.

10 24 34

Evaluare modul 2 6 8

Total 66 126 192
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Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Citirea şi realizarea schi ;ei pieselor mecanice

- In terpretă inform aţia înscrisă în schiţa piesei 

mecanice în vederea executării ei.

- Selectează m aterialele şi instrum entelor pentru  

în tocm irea schiţei piesei mecanice.

- Realizează schiţa piesei mecanice simple în 

vederea executării ei.

■ M ateria le  şi instrum ente necesare pentru  

în tocm irea schiţei piesei mecanice.

■ N orm ele generale utilizate la întocm irea  

schiţei piesei m ecanice(tipuri de linii, 

fo rm ate , indicator).

■ Reguli de reprezentare în proiecţie  

ortogonală a pieselor.

■ Principii şi m etode de cotare a pieselor 

mecanice reprezentate.

■ A baterile de prelucrare(abateri 

dim ensionale, abateri de form ă şi de 

poziţie).

10

Reprezentarea liniilor desenului şi 

caracterelor.

Construirea proiecţiilor punctelor în 

sistemul ortogonal.

Reprezentarea schiţei piesei mecanice 

de tip  axă/osie.

Reprezentarea schiţei piesei mecanice 

de tip  corp cu goluri.

24

Unitatea de competenţă 2. Alegerea materialului semifabricatului pentru executarea piesei mecanice simple.

- Identifică m aterialul sem ifabricatului din 

inform aţia înscrisă în schiţa piesei mecanice.

- Identifică m aterialele după aspectele fizice.

■ Proprietăţi chimice, fizice, mecanice şi 

tehnologice ale m aterialelor metalice.

■ Aliaje feroase: oţeluri şi fonte.
10

Identificarea sem ifabricatelor/pieselor 

din m etale feroase.

Identificarea sem ifabricatelor/pieselor

12

bo
9
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- A legere m aterialul în vederea executării unei 

piesei de reparaţie simple în conform itate cu 

condiţiile de funcţionare u lterioare a acesteia.

- In terpretă proprietăţile şi compoziţia  

m aterialului în conform itate cu simbolizarea 

alfanum erică/num erică a acestuia.

- In terpretă cauzele ieşirii din funcţiune a piesei 

mecanice în corespundere cu aspectul exterior a 

defectului.

■ T ratam ente term ice aplicate aliajelor 

feroase.

■ M eta le  şi aliaje neferoase: aluminiu şi 

aliaje sale; cuprul şi aliajele sale.

■ Sem ifabricate: table, platbande, bare, 

profiluri, ţevi, sârme.

■ Simbolizarea alfanum erică/num erică a 

m aterialelor.

■ M ateria le  polimerice.

■ M ateria le  compozite.

■ Reprezentarea grafică şi simbolică a 

m aterialului piesei în schiţa acesteia.

din m etale şi aliaje neferoase.

Identificarea sem ifabricatelor/pieselor 

din mase plastice.

Unitatea de competenţă 3. Măsurarea mărimelor tehnice specifice în domeniu

- Enumeră unităţile de măsură din Sistemul 

Internaţional de unităţi, corespunzătoare  

m ărim ilor de bază din dom eniul mecanic.

- Efectuează transform ările de unităţi de măsură.

- Selectează m etoda şi m ijloacele de măsurare şi 

control în funcţie de m ărim ea măsurată şi de

■ Noţiuni fundam entale din teoria  

măsurărilor(Sistemul Internaţional de 

unităţi de măsură, m ărim i fizice, mijloace 

de măsură şi control, m etode de 

măsurare, erori de m ăsurare -  tipuri, 

cauze, relaţii m atem atice de 

determ inare).

8

Asigurarea preciziei în asamblări cu 

suprafeţe plane şi cilindrice.

Analiza preciziei prelucrării piesei după 

desenul tehnic.

Realizarea m ăsurărilor tehnice a

12
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

dom eniul ei de variaţie.

- Verifică calibrare mijlocului de măsurare.

- D eterm ină erorile în procesul de măsurare, 

calculul procentual.

- Prelucrează m atem atic valorile măsurate.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă specifice operaţiilor de măsurare.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

lungimi.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

unghiuri.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

suprafeţe.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

mase.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

fo rţe .

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

presiuni.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

tem peraturi.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

m ărim i cinematice: viteză, turaţii.

■ M ijloace de măsură şi control pentru  

file te .

■ M ijloace de măsură şi control pentru roţi 

dinţate.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă specifice operaţiilor de măsurare

dim ensiunilor geom etrice în dom eniul 

de activitate a lăcătuşului.

Controlul bătăii radiale suprafeţelor 

exterioare şi abaterilor cu com paratoare.

Controlul abaterilor de la form ă a 

suprafeţelor in terioare cu 

com paratoare.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 4. Realizarea pieselor mecanice simple prin operaţii de lăcătuşărie generală

- Organizează locul de muncă.

- Selectează operaţiile  de lăcătuşărie în 

corespundere cu factorii determ inanţi(m ateria l, 

dimensiuni, precizie).

- Stabileşte ordinea executării operaţiilor de 

lăcătuşărie în corespundere cu procesul 

tehnologic de prelucrare.

- Alege utilajele, sculele, dispozitivele şi 

verificatoarele în funcţie de operaţia de 

lăcătuşărie executată.

- Execută lucrările de curăţare a sem ifabricatelor.

- Execută lucrările de îndreptare  a 

sem ifabricatelor.

- Execută lucrările de trasare a sem ifabricatelor.

- Execută lucrările de debitare a sem ifabricatelor. 

Realizează calculul lungimii sem ifabricatelor 

necesare obţinerii unei piese prin operaţia de 

îndoire.

■ A telier de lăcătuşărie: dotarea  

atelierului, cerinţe ergonom ice de 

organizare a locului de muncă.

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

curăţare a sem ifabricatelor.

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

curăţare a sem ifabricatelor.

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

îndreptare  a sem ifabricatelor

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

trasare.

■ Debitarea manuală a 

sem ifabricatelor prin forfecare, dăltuire şi 

aşchiere (SDV-uri, tehnologii de 

execuţie,m etode de control, norm e de 

securitate şi sănătate în muncă).

■ M etode, tehnologii de îndoire  

manuală a sem ifabricatelor. (SDV-uri, 

tehnologii de execuţie, m etode de control a 

sem ifabricatelor prelucrate prin operaţia  

de îndoire, norm e de securitate şi sănătate  

în muncă).

10

Selectarea sculelor necesare pentru  

executarea lucrărilor de lăcătuşărie 

generală.

Executarea operaţiilor de lăcătuşărie 

generală în conform itate cu 

docum entaţia tehnică (sarcină 

complexă: realizarea unui produs ce 

încadrează executarea tu tu ro r 

operaţiilor de lăcătuşărie generală)

24
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Execută lucrările de îndoire m anuală a tablelor, 

barelor şi profilurilor, ţevilor şi sârmelor.

- Execută controlul calităţii sem ifabricatelor 

prelucrate la curăţare,debitare, trasare şi 

îndoire manuală.

- Alege SDV-urile în funcţie de form a suprafeţelor 

de prelucrat şi de m aterialul sem ifabricatului.

- Stabileşte adaosul de prelucrare la executarea  

unei piese.

- Selectează param etriii regimului de aşchiere.

- Execută lucrările de pilire m anuală a 

suprafeţelor.

- Execută controlul calităţii suprafeţelor 

prelucrate prin pilire.

- Execută lucrările de curăţire de bavuri şi 

im purităţi a suprafeţelor şi muchiilor 

sem ifabricatelor prin operaţia de polizare.

- Execută operaţile de găurire a sem ifabricatelor.

- Execută lucrările de prelucrare a găurilor pin 

alezare,teşire, lărgire, lam are şi adâncire.

■ Noţiuni generale despre prelucrarea  

prin aşchiere a m aterialelor m etalice  

(adaos de prelucrare,tipuri de aşchii,scule 

aşchietoare,mişcări necesare la 

aşchiere,regim de aşchiere).

■ Pilirea m etale lor (clasificarea pilelor, 

tehnologii de execuţie,m etode de control a 

suprafeţelor prelucrate prin pilire, norm e  

de securitate şi sănătate în muncă).

■ Tehnologia de execuţie a operaţiei 

de pilire manuală a sem ifabricatelor.

■ M etod e  de pilire:
- după tipul mişcării (pilire 

transversală, longitudinală, circulară, în 

cruce);
- după tipul suprafeţei (pilire 

exterioară, interioară, convexă, concavă);
- după adaosul de prelucrare (pilire de 

degroşare, de finisare);
■ Polizarea pieselor (p ietre de 

polizor,tipuri de polizoare,m etode de 

verificare şi m ontare a p ietrelor de 

polizor,tehnologia de execuţie, norm e de 

securitate şi sănătate în muncă).

■ Tehnologia de execuţie a operaţiei
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Colectează diferenţial deşeurile rezultate în 

urma prelucrărilor.

- Alege SDV-urile necesare filetări, în funcţie de 

elem entele  geom etrice ale filetului.

- Execută lucrările de file tare  m anuală a filete lor 

exterioare.

- Execută lucrările de file tare  m anuală a filete lor 

interioare.

- Execută controlul calităţii filete lor.

- Utilizează docum entaţia tehnică/tehnologică  

pentru executarea operaţiilor de lăcătuşărie 

generală.

- Utilizează vocabularul comun şi de specialitate.

- Stabileşte m etodele de com unicare/raportare a 

rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă.

- Aplică norm elor de protecţie a mediului.

de găurirea (SDV-uri,maşini de 

găurit,tehnologii de execuţie, m etode de 

control, norm e de securitate şi sănătate în 

muncă).

■ Prelucrarea găurilor prin alezare, 

teşire, lărgire, lam are şi adâncire.

■ Elem ente geom etrice ale filetului, 

clasificarea filetelor.

■ Filetarea m anuală exterioară (SDV- 

uri, tehnologii de execuţie, m etode de 

control, norm e de securitate şi sănătate în 

muncă).

■ Filetarea manuală interioară (SDV- 

uri, tehnologii de execuţie, m etode de 

control, norm e de securitate şi sănătate în 

muncă).

■ Docum entaţia tehnologică utilizată  

în atelierul de lăcătuşărie (întocm irea fişei 

tehnologice după desenul de execuţie al 

piesei, inform aţiile  tehnologice la nivelul 

operaţiei).

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă specifice operaţiilor de lăcătuşărie 

generală.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 5. Realizarea asamblărilor mecanice nedemontabile

- Identifică îm binările nedem ontabile pe desene 

de ansamblu.

- Organizează locurile de muncă specifice 

executării îm binărilor nedem ontabile.

- Alege m aterialele consumabile, SDV-urile şi 

utilajele necesare executării asamblării 

nedem ontabile.

- Stabileşte regim urile de funcţionare a utilajelor 

utilizate pentru realizarea îm binării 

nedem ontabile.

- Realizează lucrările de asamblare prin nituire.

- Identifică şi localizează asamblările prin sudare.

- Realizează lucrările de asamblare prin lipire.

- Realizează lucrările de asamblare prin încleiere.

- Verifică calitatea realizării asamblărilor 

nedem ontabile.

- Aplică norm elă de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea asamblărilor

■ Tipuri de asamblări nedem ontabile. 

Avantajele -  dezavantajele utilizării 

acestora în construcţia autom obilului.

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

realizare a asamblării prin nituire.

■ G eneralităţi asamblări prin sudare.

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

realizare a asamblării prin lipire.

■ M etode, tehnologii şi mijloace de 

realizare a asamblării prin încleiere.

■ Reprezentarea şi notarea  

asam blărilor nedem ontabile pe desene de 

ansamblu.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă specifice la executarea asam blărilor 

nedem ontabile.

■ Norm e de prevenire şi stingere a 

incendiilor la executarea asamblărilor 

nedem ontabile.

■ Norm e de protecţie a mediului.

6

Realizarea asamblării prin nituire. 

Realizarea asamblării prin lipire. 

Realizarea asamblării prin încleiere.

12
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

nedem ontabile.

- Aplică norm elor de prevenire şi stingere a 

incendiilor la executarea asamblărilor 

nedem ontabile.

- Aplică norm elor de protecţie a mediului.

Unitatea de competenţă 6. Realizarea asamblărilor mecanice demontabile

- Identifică îm binările dem ontabile pe desene de 

ansamblu.

- Organizează locurile de muncă specifice 

executării îm binărilor dem ontabile.

- Selectează e lem entele secundare a ansamblului 

dem ontabil conform particularităţilor 

constructive, dim ensionale a e lem entului de 

bază.

- Alege SDV-urile şi utilajele necesare executării 

asamblării dem ontabile.

- Realizează lucrările de asamblare prin filet.

- Realizează lucrările de asamblare prin form ă.

- Realizează lucrările de asamblare prin fo rţe  de

■ Tipuri de asamblări dem ontabile. 

Avantajele -  dezavantajele utilizării 

acestora în construcţia autom obilului.

■ Asamblări filetate: tipuri, param etrii 

constructivi, reprezentarea grafică şi 

simbolică, scule utilizate la realizarea  

asamblării, tehnologii de execuţie a 

asamblării, cerinţe la asamblare, siguranţa 

în exploatare.

■ Asamblări prin form ă: asamblări 

prin pene; asamblări prin caneluri; 

asamblări cu profiluri poligonale; asamblări 

cu ştifturi şi bolţuri. Tipuri, param etrii 

constructivi, reprezentarea grafică şi 

simbolică, scule utilizate la realizarea  

asamblării, tehnologii de execuţie a

10

Realizarea asam blărilor file tate .

Realizarea asam blărilor prin form ă.

Realizarea asam blărilor prin fo rţe  de 

frecare.

Realizarea asam blărilor elastice.
12
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

frecare.

- Realizează asamblările elastice.

- Verifică calitatea realizării asamblărilor 

dem ontabile.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea asam blărilor dem ontabile.

- Aplică norm ele de prevenire şi stingere a 

incendiilor la executarea asamblărilor 

dem ontabile.

- Aplică norm ele de protecţie a mediului.

asamblării, cerinţe la asamblare, siguranţa 

în exploatare.

■ Asamblări prin fo rţe  de frecare: 

asamblări prin strângere; asamblări cu inele 

tronconice; asamblări cu brăţări elastice. 

Tipuri, param etrii constructivi, 

reprezentarea grafică şi simbolică, scule 

utilizate la realizarea asamblării, tehnologii 

de execuţie a asamblării, cerinţe la 

asamblare, siguranţa în exploatare.

■ Asamblări elastice: arcuri din 

oţel(elicoidale, în foi, disc, inelare, bară de 

torsiune, spirale plane); arcuri din cauciuc. 

Tipuri, param etrii constructivi, 

reprezentarea grafică şi simbolică, scule 

utilizate la realizarea asamblării, tehnologii 

de execuţie a asamblării, cerinţe la 

asamblare, siguranţa în exploatare.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă specifice la executarea asamblărilor 

nedem ontabile.

■ Norm e de prevenire şi stingere a 

incendiilor la executarea asam blărilor 

nedem ontabile.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

■ Norm e de protecţie a mediului.

Unitatea de competenţă 7. Montarea organelor de maşini în subasambluri mecanice.

- Identifică organele de maşini pe desene de 

ansamblu.

- Organizează locurile de muncă specifice 

executării de m ontare -  dem ontare a organelor 

de maşini în ansambluri mecanice.

- Selectează elem entul secundar a ansamblului 

dem ontabil conform particularităţilor 

constructive, dim ensionale a e lem entului de 

bază.

- Alege SDV-urile şi utilajele necesare executării 

m ontării organelor de maşini.

- Selectează m aterialele de etanşare necesare în 

procesul de m ontare a organelor de maşini

- Realizează lucrările de m ontare a arborilor şi 

osiilor.

- Realizează lucrările de m ontare a cuplajelor.

- Realizează lucrările de m ontare a lagărelor de

■ Noţiuni generale despre organe de 

maşini(rol, clasificare, fo rţe  preluate de 

către organe de maşini, tipuri de solicitări 

simple, condiţii impuse organelor de 

maşini).

■ Organe în mişcare de rotaţie: arbori 

şi osii(rol, părţi com ponente, clasificare, 

m ateriale de execuţie, reprezentarea  

grafică, m ontarea arborilor).

■ Organe de legătură pentru  

transm iterea mişcării de rotaţie: cuplaje(rol 

tipuri constructive, reprezentarea grafică; 

m ontarea cuplajelor, SDV-uri necesare la 

m ontarea cuplajelor).

■ Organe de rezem are:

- lagăre de alunecare(rol, clasificare, 

utilizare, e lem ente  constructive, m ateriale  

utilizate, reprezentarea grafică, lubrifierea 

lagărelor de alunecare, m ontarea şi 

dem ontarea lagărelor de alunecare, SDV- 

uri necesare la m ontarea lagărelor de

10

M ontarea subansamblului mecanic 

(arbore -  lagăr de alunecare).

M ontarea subansamblului mecanic 

(arbore -  lagăr cu rostogolire).

M ontarea cuplajelor fixe şi mobile.

M ontarea circuitului hidraulic de 

acţionare.

24
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

alunecare.

- Realizează lucrările de m ontare a lagărelor cu 

rostogolire.

- Realizează lucrările de m ontare a circuitului 

hidraulic.

- Verifică calitatea realizării m ontării organelor de 

maşini în subasambluri mecanice.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea m ontării organelor de 

maşini.

- Aplică norm ele de prevenire şi stingere a 

incendiilor la executarea m ontării organelor de 

maşini.

- Aplică norm elor de protecţie a mediului.

alunecare.)

- lagăre cu rostogolire(rol, clasificare, 

utilizare, e lem ente  constructive, m ateriale  

utilizate, reprezentarea grafică, lubrifierea  

lagărelor cu rostogolire, etanşarea  

lagărelor cu rostogolire, m ontarea şi 

dem ontarea lagărelor cu rostogolire, SDV- 

uri necesare la m ontarea lagărelor cu 

rostogolire.)

■ Organe pentru conducerea şi 

închiderea circulaţiei flu idelor(rol, tipuri 

constructive, m ateriale utilizate, 

reprezentarea grafică, m ontare -  

dem ontarea şi etanşarea, SDV-uri necesare 

la m ontare -  dem ontarea şi etanşarea  

organelor pentru conducerea şi închiderea  

fluidelor).

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă specifice la m ontarea organelor de 

maşini în subansambluri mecanice.

■ Norm e de prevenire şi stingere a 

incendiilor la executarea asamblărilor 

nedem ontabile.

■ Norm e de protecţie a mediului.



Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Nu se atestă precondiţii pentru studierea modulului, este modulul iniţial de form are a com petenţelor profesionale generale.

Specificaţii metodologice:
Formarea com petenţelor profesionale generale în cadrul m odulului Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice este asigurată prin realizarea 

urm ătoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.

În  cadrul instruirii teoretice  se vor form a cunoştinţe faptice vizând lucrările de lăcătuşărie generală, com ponentele organelor de maşini. Abilităţile de executare a 

lucrărilor de lăcătuşărie generală, realizarea asam blărilor nedem ontabile şi dem ontabile, m ontarea organelor de maşini în subasambluri mecanice vor fi dobândite  

de elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două form e de activitate didactică vor asigura şi form area atitudin ilor necesare pentru activitatea  

profesională.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra 

procesul de predare /învăţare  pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va perm ite elevilor să 

deţină abilităţi de soluţionare a problem elor practice, în procesul activităţii la în treprinderile  de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, 

discuţiile de grup, prezentările video, m ultim edia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, com petiţional şi a creativităţii elevilor. 

Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, răm âne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea tem elor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul to ta l de ore pe modul, precum şi pentru instruirea 

teoretică şi practică, va răm âne neschimbat.

Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul ate lierelor instituţiei de învăţăm în t după studierea fundam entării teoretice  a lucrării practice ce 

trebu ie  să fie  desfăşurată. La executarea lucrărilor practice din cadrul unităţilor de com petenţă UC1, UC3 şi UC4 elevii vor lucra individual în baza sarcinii puse de 

maistru instructor. La realizarea lucrărilor practice din cadrul UC2, UC5, UC6 şi UC7 elevii fo r fi repartizaţi în echipe a câte 2-3 persoane, fiecarea echipă vor realiza 

lucrările planificate din cadrul unităţii de com petenţă prin rotaţie.

Sugestii de evaluare:
În  cadrul m odulului Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice se va realiza evaluarea fo rm ativă/continuă a fiecărei unităţi de com petenţă şi 

evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul modulului.
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Evaluarea cunoştinţelor fo rm ate  în cadrul instruirii teoretice  se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrum ente de evaluare  

scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.

Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor fo rm ate  în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare  

prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic  

secundar:

Criterii şi indicatori de realizare, punctajul acordat -  UC1. Citirea şi realizarea schiţei pieselor mecanice

Nr. Criterii de realizare şi punctajul acordat Indicatori de realizare şi punctajul acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

20
Selectarea m aterialelor şi instrum entelor pentru întocm irea schiţei 10

Pregătirea m aterialelor şi instrum entelor pentru întocm irea schiţei 10
2. Realizarea sarcinii de lucru

70

În tocm irea schiţei 30

Respectarea norm elor şi regulilor de întocm ire a schiţei 20
Folosirea corespunzătoare a instrum entelor de desen 10
Încadrarea în tim pul acordat 10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de lucru 10 Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentarea schiţei 10

Criterii şi indicatori de realizare, punctajul acordat -  UC4. Realizarea pieselor mecanice simple prin operaţii de lăcătuşărie generală

Nr. Criterii de realizare şi punctajul acordat Indicatori de realizare şi punctajul acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

30

Citirea desenului de execuţie/fişei tehnologice în vederea executării piesei prin operaţii de 

lăcătuşărie
10

Alegerea sem ifabricatelor, SDV-urilor/utilajelor necesare executării pieselor prin operaţii 

de lăcătuşărie.
10

Organizarea locului de muncă 10
2. Realizarea sarcinii de lucru

60

Executarea piesei prin operaţii de lăcătuşărie, utilizând corespunzător SDV-urile/utilajele 30
Verificarea calităţii piesei executate prin operaţii de lăcătuşărie 10

Respectarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă 10
Încadrarea în tim pul acordat 10
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3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru
10 Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentarea schiţei 10

Criterii şi indicatori de realizare, punctajul acordat -  UC5. Realizarea asamblărilor mecanice nedemontabile
UC 6. Realizarea asamblărilor mecanice demontabile

Nr. Criterii de realizare şi punctajul acordat Indicatori de realizare şi punctajul acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

20
Alegerea organelor de asam blare/m ateria le lor, conform docum entaţiei tehnice 10

Alegerea SDV -  urilor şi utilajelor în vederea executării unei asamblări 10
2. Realizarea sarcinii de lucru

70

Executarea operaţiei de asamblare 30

Folosirea corespunzătoare a SDV -  urilor şi utilajelor în procesul de asamblare 10
Verificarea ansamblului executat 10
Respectarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă 10

Încadrarea în tim pul acordat 10
3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru
10

Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentarea ansamblului realizat, m etodei de 

control a calităţii aplicate.
10

Criterii şi indicatori de realizare, punctajul acordat -  UC7. Montarea organelor de maşini în subasambluri mecanice.
Nr. Criterii de realizare şi punctajul acordat Indicatori de realizare şi punctajul acordat
1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

20

Alegerea organelor de maşini complexe, conform docum entaţiei tehnice 10

Alegerea SDV -  urilor şi utilajelor în vederea executării unei m ontări de organe de maşini 

complexe
10

2. Realizarea sarcinii de lucru

70

Pregătirea organelor de maşini com pleze pentru realizare m ontării 10
M ontarea organelor de maşini complexe, utilizând corespunzător SDV -  urile şi utilajele 30

Verificarea m ontajului realizat 10
Respectarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă 10
Încadrarea în tim pul acordat 10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru
10

Utilizarea term inologiei de specialitate în prezentarea m ontajului realizat, m etodei de 

control a calităţii aplicate.
10

K>2
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Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus.

Mijloace didactice:

Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe, notebook, proiector m ultim edia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.

Echipament tehnologic:

Atelierul de lăcătuşărie şi m ontaj este destinat executării unei gam e variate de operaţii tehnologice, la piese ce urm ează a fi m ontate  în subansambluri sau 

ansambluri (maşini, instalaţii, mecanisme, dispozitive etc.). A telierul trebu ie  organizat astfel încât să se asigure condiţii re feritoare la : spaţii, ilum inat, ventilaţie, 
dotarea cu sculele, dispozitivele, verificatoarele şi utilajele necesare etc.

În  spaţiul destinat atelierului, se vor amplasa bancurile de lucru, maşinile şi utilajele specifice, astfel încât să se creeze treceri şi căi de circulaţie, care se vor marca 
vizibil pe m argine prin dungi de culoare contrastantă faţă de culoarea par-doselii, iar lumina să cadă din partea stângă a lăcătuşului.

Resurse materiale necesare reprezentării schiţei piesei mecanice:
- Planşetă, riglă gradată, echere, compasuri, florare, creioane, gumă de şters, hârtie de desen;
- Seturi de corpuri geom etrice, piese;
- Piese mecanice simple.

Resurse materiale necesare pentru executarea lucrărilor de lăcătuşărie generală şi măsurări tehnice:
- Perii de sârmă, hârtie abrazivă pentru curăţarea manuală a semifabricatelor;
- SDV-uri pentru operaţia de îndreptare  manuală: placă de îndrep tat, ciocane, nicovale;
- SDV -  uri folosite la trasare: masă de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator paralele, distanţier, ciocan, riglă, şubler;
- SDV -  uri folosite la debitarea manuală: foarfece manuale, cleşti pentru tă ia t, fierăstraie manuale, dălţi, rigle, şublere, echere;
- SDV -  uri folosite la îndoirea manuală: menghină, nicovală, dispozitive pentru îndoirea ţevilor, dorn cilindric cu manivelă, şublere, rigle, raportoare, şabloane;
- scule şi verificatoare folosite la pilire: pile de diferite  tipuri, şublere, rigle de control, echere, şabloane;
- polizoare: stabile şi portabile;

2
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- scule şi verificatoare folosite la polizare: p ietre de polizor, şublere;
- scule şi verificatoare folosite la găurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa maşinii, şublere, 
m icrom etre;
- scule şi verificatoare folosite la alezare, teşire, lărgire: alezoare, teşitoare, lărgitoare, şublere, m icrom etre;
- SDV -  uri folosite la filetarea manuală: tarozi, filiere, m anivele port-tarod, port-filiere, şublere, m icrom etre, calibre-tam pon, calibre-inel;
- Semifabricate: table, platbande, bare, profiluri, ţevi, sârme.

Resurse materiale necesare pentru realizarea asamblării şi montării organelor de maşini în ansambluri mecanice:
- Organe de asamblare: nituri, şuruburi, piuliţe, şaibe, pene, arcuri, flanşe, fitinguri, arm ături;
- Organe de maşini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagăre cu alunecare, rulm enţi;
- Fluide tehnice: uleiuri, unsori;
- SDV-uri specifice operaţiilor de asamblare dem ontabile şi nedem ontabile: truse de chei, ciocane, cleşte, şurubelniţe, extractoare de nituri, căpuitoare, ciocan 

de lipit, maşină de găurit, cleşte pentru nituri;
- M ateria le  consumabile: aliaje de lipire, fluxuri, nituri, adezivi;
- U tilaje şi inventare de producere: banc de lucru, menghină, prese.

Echipament de securitate: îm brăcăm inte profesională; antifoane şi ochelari de protecţie.

Resurse didactice recomandate:
1. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; M ariana Constantin "Asamblări mecanice". M anual pentru clasa Xl-a.

2. Aurel Ciocîrlea- Vasilescu; M ariana Constantin "Sisteme de transm itere a mişcării" M anual pentru clasa Xl-a.

3. G.P.Viatkin şi al. „Desen de construcţii de maşini", Chişinău, Lumina, 1991.

4. Gh. Zgură, N. Atanasiu, N. Arieşeanu, Gh. Peptea -  Utilajul şi tehnologia lucrărilor mecanice, E.D.P. Bucureşti, 1987

5. M .Ceapă, G. Popovici, T. Russu, A. Botez „Desen tehnic. Cotarea", „Tehnica-lnfo", 2002.

6. T.Pleşcan „Grafica inginerească", Chişinău, „Tehnica-lnfo", 2003.

7. Tonea A., Cârstea N. - Elem ente de tehnologie generală, E.D.P., Bucureşti 2000.

8. Viorica Constantin; Vasile Palade; "Organe de Maşini şi Mecanism e" Volum ul I , Editura Fundaţiei Universale "Dunărea de Jos" Galaţi
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Modulul 2. Pregătirea pentru exploatare a autom obilului

Scopul modulului: Formarea com petenţelor necesare pentru in iţiere în m eserie şi constituirea 

fundam entulu i pentru form area com petenţelor profesionale generale şi specifice, proiectate în 

m odulele u lterioare ce vor fi studiate.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1.

Localizarea pe automobil a componentelor şi 
identificarea legăturilor funcţionale cu alte 

componente

10 12 22

UC 2.
Operarea cu documentaţia specifică a 

automobilelor
4 6 10

UC 3.
Executarea lucrărilor de punere în exploatare a 

automobilelor
4 6 10

UC 4.
Executarea lucrărilor de mentenanţă 

generală(expres - servicii) a automobilului
16 30 46

Evaluare modul
2 6 8

Total 36 60 96

25 /  129



Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Localizarea pe automobil a componentelor şi identificarea legăturilor funcţionale cu alte componente
- Localizează com ponentele generale a 

autom obilului şi identifică legăturile funcţionale cu 

alte com ponente.

- Localizează com ponentele transmisiei 

autom obilului.

- Localizează com ponentele sistem elor de 

conducere.

- Localizează com ponentele organelor de susţinere 

şi propulsie.

- Localizează com ponentele echipam entului 

electric.

■ Com punerea generală a 

autom obilului.

■ Criteriile de clasificare a m ijloacelor 

de transport rutier.

■ Soluţii constructive de organizare 

generală a autom obilului.

■ Param etrii caracteristici a 

autom obilelor.

■ Proprietăţile de exploatare a 

autom obilelor.

■ Com ponentele transmisiei 

autom obilului.

■ Com ponentele sistemelor de 

conducere a autom obilului.

■ Com ponentele organelor de 

susţinere şi propulsie a autom obilului.

■ Com ponentele echipam entului 

electric a autom obilului.

10

Localizarea com ponentelor generale a 

autom obilului şi identificarea legăturilor 

funcţionale cu alte com ponente. 

Localizarea com ponentelor transmisiei 

autom obilului şi identificarea soluţiei 

constructive de organizare aplicate. 

Localizarea com ponentelor sistemelor 

de conducere, organelor de susţinere şi 

propulsie.

Localizarea com ponentelor 

echipam entului electric.

12

Unitatea de competenţă 2. Operarea cu documentaţia specifică a automobilelor

bo
6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Identifică docum entele specifice a autom obilelor.

- Extrage din docum entaţia specifică a 

autom obilului a inform aţiei necesare pentru  

exploatare sau pentru executarea lucrărilor de 

m etenanţă.

■ Certificat de înm atriculare.

■ M anual/instrucţiuni de utilizare.

■ M anual/instrucţiuni de service.

■ Carte de service.

■ Soft-uri specifice de m entenanţă  

auto.

4

Extragerea din docum entaţia specifică a 

autom obilului a inform aţiei pentru  

executarea lucrărilor de m etenanţă  

conform sarcinii individuale. 6

Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de punere în exploatare a automobilelor
- Scoate e lem ente le  de protecţie a autom obilului în 

transportare.

- Curăţă intern şi extern a autom obilului.

- Localizeză plăcuţele cu num ărul de identificare a 

autom obilului.

- Selectează m aterialele de exploatare în conform  

prescripţiilor constructorului auto.

- Ajustează nivelurile de fluide şi presiunea conform  

prescripţiilor constructorului auto.

- Efectuează reglajele conform prescripţiilor 

constructorului auto.

- M ontateză e lem ente le  decorative a caroseriei 

autom obilului.

- Echipează autom obilul cu accesorii şi echipam ente  

suplim entare conform solicitării clientului.

- Verifică com pletarea autom obilului conform

■ Protecţia autom obilului în tim pul 

transportării.

■ M etod e  şi mijloace de curăţare  

internă şi externă a autom obilului.

■ Num ărul de identificare a vehiculului 

(COD VIN). Semnificaţia caracterelor din 

num ărul de identificare.

■ Nom enclatura lucrărilor executate la 

punerea în exploatare a autom obilului, 

m ateria le le  şi SDV necesare.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, prevenire şi stingere a incendiilor.

■ Norm e de protecţie a mediului.

4

Localizarea num ărului de identificare a 

autom obilului, decodificarea 

caracterelor acestuia.

Curăţarea internă şi externă a 

autom obilului.

Executarea lucrărilor de punere în 

exploatare a autom obilului.

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

dotării solicitate de client.

- M ontează plăcuţele de înm atriculare.

- Înregistrează în cartea de service lucrările 

realizate.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă 

şi protecţie a mediului.

Unitatea de competenţă 4. Executarea lucrărilor de mentenanţă generală(expres - servicii) a automobilului
- Organizează şi m enţine postul de m entenanţă  

generală în stare funcţională.

- Verifică starea tehnică a autom obilului în scopul 

depistării defectelor vizibile.

- Com pletează fişe de recepţionare -  predare a 

autom obilului.

- Selectează m aterialele consumabile şi flu idelor de 

lucru pentru m entenanţa generală conform  

prescripţiilor constructorului auto.

- Goleşte şi înlocuieşte fluidele de lucru.

- Înlocuieşte consumabile (filtre; bujii, curele 

accesorii, p lăcuţe/garnituri de frânare).

- Înlocuieşte pneuri.

- Echilibrează roţi.

- Com pletează fişe de evidenţă a executării 

lucrărilor/cartea de service.

■ Starea tehnică a autom obilului, 

factorii ce determ ină m odificarea acestea.

■ Noţiune de defecţiune şi clasificarea 

acestora.

■ Sistemul planificat-preventiv de 

m entenanţă a autom obilului.

■ Tipurile şi intervalele de servicii 

periodice şi sezoniere.

■ Nom enclatura lucrărilor executate la 

m entenanţa generală a autom obilelor.

■ M ateria le  consumabile şi fluide de 

lucru necesare pentru m entenanţa  

generală a autom obilului.

■ Echipamente şi SDV necesare pentru  

m entenanţa generală a autom obilului.

■ Docum ente specifice utilizate la

16

Recepţionarea -  predarea autom obilului 

pentru servicii de m entenanţă.

Golirea şi înlocuirea uleiului în m otor. 

Golirea şi înlocuirea lichidului de răcire. 

Golirea şi înlocuirea uleiului în 

agregatele transmisiei.

Golirea şi înlocuirea lichidului de frână. 

Înlocuirea consumabilelor m otor.

Service roţi.

Înlocuirea consumabilelor frâne.

30



Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă 

şi protecţie a mediului.

m entenanţa m entenanţa generală a 

autom obilului.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, prevenire şi stingere a incendiilor.

■ Norm e de protecţie a mediului.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Nu se atestă precondiţii pentru studierea modulului, este modulul iniţial de form are a com petenţelor profesionale specifice.

Specificaţii metodologice:

Formarea com petenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul m odulului Pregătirea pentru exploatare a automobilului este asigurată prin realizarea 

urm ătoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.

În  cadrul instruirii teoretice  se vor form a cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a autom obilului, principiile şi tehnologia de m entenanţă generală a 

autom obilului. Abilităţile de localizare a com ponentelor şi executare a lucrărilor de m entenanţă generală a autom obilelor vor fi dobândite de elevi în cadrul 

activităţilor de instruire practică. Aceste două fo rm e de activitate didactică vor asigura şi form area atitudin ilor necesare pentru activitatea profesională.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra 

procesul de predare /învăţare  pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va perm ite elevilor să 

deţină abilităţi de soluţionare a problem elor practice, în procesul activităţii la în treprinderile  de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, 

discuţiile de grup, prezentările video, m ultim edia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, com petiţional şi a creativităţii elevilor.

29
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Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, răm âne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea tem elor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul to ta l de ore pe modul, precum şi pentru instruirea 

teoretică şi practică, va răm âne neschimbat.

Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul ate lierelor instituţiei de învăţăm înt după studierea fundam entării teoretice  a lucrării practice ce 

trebu ie  să fie desfăşurată. Lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului se recomandă de a fi realizată în cadrul spălătoriilor auto. La realizarea 

lucrărilor practice din cadrul UC1; UC3 şi UC4 elevii for fi repartizaţi în echipe a câte 3 -4  persoane, fiecarea echipă vor realiza lucrările planificate din cadrul unităţii 

de com petenţă prin rotaţie. La realizarea lucrării practice din cadrul UC2 fiecare elev va prim i o sarcină individuală pe un anum it model de autom obile. Gama de 

autom obile im plicate în activităţile practice trebu ie  să fie la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un model de autoturis şi un model de camion.

Sugestii de evaluare:

În  cadrul m odulului Pregătirea pentru exploatare a automobilului se va realiza evaluarea fo rm ativă/continuă a fiecărei unităţi de com petenţă şi evaluarea  

sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul modulului.

Evaluarea cunoştinţelor fo rm ate  în cadrul instruirii teoretice  se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrum ente de evaluare  

scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.

Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor fo rm ate  în cadrul lucrărilor practice din UC3 şi UC4 se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de 

realizare prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional 

tehnic secundar:
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Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat
Nr. Criterii de realizare şi punctajul acordat Indicatori de realizare şi punctajul acordat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

30

Identificarea şi localizarea com ponentelor autom obilului 10
Selectarea echipam entelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10
Selectarea m ateria le lor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii puse 10

2. Realizarea sarcinii de lucru

50

Respectarea succesiunii şi recom andaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea  

realizării operaţiilor tehnologice
10

Aplicarea adecvată a echipam entelor şi SDV 10
Aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor 

şi a norm elor de protecţie a mediului
10

Încadrarea în tim pul acordat 10
Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a autom obilului în tim pul executării lucrărilor 

de dem ontare - m ontare.
10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru
20

Aplicarea corectă a term enologiei specifice de activitate 10
Com pletarea corectă a docum entaţiei specifice 10

Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus. Se recomandă ca 

ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60%  din nota finală a evaluării sumative.

Mijloace didactice:

Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu com ponente a autom obilului, notebook, proiector m ultim edia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la 

internet.

Instruire practică: autom obile în stare funcţională(m inim  un autoturism  şi un autocam ion), soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.
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Echipament tehnologic:

Utilaje: Elevator/canal de revizie; echipam ent de curăţare/spălare autom obil; maşină de jan ta t roţi; maşină de echilibrat roţi; echipam ente service ulei.

SDV: trusă scule mecanic auto; m anom etru presiune roţi; lampă portabilă(12V), huse protecţie autom obil.

Materiale consumabile/materie primă: fluide tehnice; m ateriale consum abile(filtre, bujii, curele, plăcuţe frână); detergenţi de curăţare -  spălare; lavete.

Echipament de securitate: îm brăcăm inte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi încălţăm inte din m ateriale  

im perm eabile.

Resurse didactice recomandate:
- Frăţilă Gh., Frăţilă M ariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

- M . Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipam ente auto. M anual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .

- Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

- w w w .e-au tom obile .ro
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Modulul 3. M entenanţa  organelor de susţinere şi rulare a autom obilului

Scopul modulului: Formarea com petenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a organelor de susţinere şi rulare a autom obilului, 

form area com petenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru  

m entenanţa organelor de susţinere şi rulare a autom obilului, aplicarea norm elor de securitate  

şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a suspensiei punţii din faţă rigide şi 
articulată.

14 30 44

UC 2.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a suspensiei punţii din spate rigide şi 
articulată.

12 24 36

U C 3 .

Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a cadrului, caroseria, elementelor elastice 

şi amortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălţime 

a suspensiei.

8 12 20

UC 4 .
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a butucilor roţilor şi pneurilor.

8 12 20

Evaluare modul
2 6 8

Total 44 84 128

33 /  129



Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a suspensiei punţii din faţă rigide şi articulată.
-Identifică şi localizează com ponentelor suspensiei 

punţii din faţă rigide şi articulată.

-Evaluează funcţionalitatea calitativă şi cantitativă, 

starea tehnică a com ponentelor suspensiei punţii 

din faţă rigide şi articulată.

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a suspensiei punţii din fa ţă  rigide 

şi articulată în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a suspensiei punţii din faţă rigide 

şi articulată.

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a suspensiei punţii din faţă rigide şi 

articulată.

-Selectează m ateria le le  de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a suspensiei punţii din faţă

■ Destinaţia suspensiei, tipuri 

constructive de suspensii.

■ Construcţia şi funcţionare a 

suspensiei punţii din faţă rigide şi articulată  

la autom obile.

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia suspensiei punţii din faţă rigide 

şi articulată: principii de asamblare, piese şi 

repere.

■ Instalaţii cu acţiune mecanice, 

hidraulice, pneum atice, electrice, 

electrom ecanice din construcţia organelor 

de susţinere a autom obilului.

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor suspensiei punţii din faţă  

rigide şi articulată.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a e lem ente lor suspensiei 

punţii din fa ţă  rigide şi articulată.

14

Determ inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a suspensiei punţii din faţă  

rigide şi articulată.

În tre ţinerea  tehnică a suspensiei punţii 

din faţă rigide şi articulată.

D em ontarea-m ontarea părţilor 

com ponente ale suspensiei punţii din 

faţă rigide.

D em ontarea-m ontarea părţilor 

com ponente ale suspensiei punţii din 

faţă articulată.

30

4
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

rigide şi articulată în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Execută operaţiile  de control, de ungere, şi de 

strângere a suspensiei punţii din faţă rigide şi 

articulată ansam blurilor şi subansamblurilor. 

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor suspensiei punţii din 

faţă rigide şi articulată.

-Stabilieşte şi repartizează necesarul de resurse 

pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de 

reparare

-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

suspensiei punţii din fa ţă  rigide şi articulată.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor suspensiei punţii din faţă rigide şi 

articulată.

-Defectează com ponentele(piesele) suspensiei punţii 

din faţă rigide şi articulată.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă

-Verifică calitatea reparării com ponentelor.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă,

■ Lucrări de dem ontare /  rem ontare a 

com ponentelor a suspensiei punţii din faţă  

rigide şi articulată (operaţii, m etode, 

proceduri şi reguli recom andate de 

producător).

■ Lucrări de m entenanţă a suspensiei 

punţii din fa ţă  rigide şi articulată:

- scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje  

de în tre ţinere  şi reparaţii.

- docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică a organelor de susţinere şi 

propulsie.

■ Operaţii de în tre ţinere  a suspensiei 

punţii din fa ţă  rigide şi articulată: Curente  

(Ic): verificarea înainte de plecarea în cursă, 

controlul şi îngrijirea zilnică, gresarea 

organelor de susţinere, verificarea pe 

parcurs, reparaţii curente, înlocuiri de piese 

la in treţinerea periodice (Ip1 şi Ip2 şi 

sezonieră) schimbarea /  com pletarea  

fluidelor, reglări, dem ontări ale 

subansamblurilor şi pieselor care necesită

LO
Ui
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

protecţia m ediului am biant. operaţii de în tre ţinere  /  înlocuire etc.

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a suspensiei punţii din fa ţă  rigide şi 

articulată. Norm e de securitate în muncă, 

de prevenire şi stingere a incendiilor.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale suspensiei punţii 

din faţă  rigide şi articulată şi ale celorlalte  

mecanisme, sisteme sau instalaţii.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a suspensiei punţii din spate rigide şi articulată.

-Identifică şi localizează com ponentelor a suspensiei 

punţii din spate rigide şi articulată.

-Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

com ponentelor a suspensiei punţii din spate rigide şi 

articulată.

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a suspensiei punţii din spate 

rigide şi articulată.

■ Construcţia şi funcţionarea a 

suspensiei punţii din spate rigide şi 

articulată (rol, e lem ente  constructive, 

principii de funcţionare, param etrii 

caracteristici, regimuri de funcţionare)

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia a suspensiei punţii din spate 

rigide şi articulată: principii de asamblare,

12

Determ inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a suspensiei punţii din spate 

rigide şi articulată.

În tre ţinerea  tehnică a suspensiei punţii 

din spate rigide şi articulată.

24

LO
6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

în corespundere cu recom andările producătorilor 

de autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a suspensiei punţii din spate rigide 

şi articulată.

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a suspensiei punţii din spate rigide şi 

articulată.

-Selectează m ateria le le  de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a suspensiei punţii din spate 

rigide şi articulată în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Executa operaţiile  de control, de ungere, de 

strângere şi reglaj a ansam blurilor şi 
subansamblurilor a suspensiei punţii din spate rigide 

şi articulată.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor suspensiei punţii din 

spate rigide şi articulată.

piese şi repere

■ Instalaţii mecanice, hidra-ulice, 

pneum atice, electrice, electrom ecanice din 

construcţia a punţii m otoare faţă: 

elem ente com ponente, scheme structurale  

(cinem atice, hidraulice, pneum atice, 

electrice, bloc)

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a suspensiei punţii din 

spate rigide şi articulată (operaţii, m ijloace 

de lucru necesare, reguli şi proceduri)

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor a p suspensiei punţii din 

spate rigide şi articulată.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a echipam entelor a 

suspensiei punţii din spate rigide şi 

articulată.

■ Lucrări de m entenanţă a punţii 

m otoare faţă-scule, dispozitive, instalaţii şi 

utilaje de în tre ţinere  şi reparaţii

D em ontarea-m ontarea părţilor 

com ponente ale suspensiei punţii din 

spate rigide.

D em ontarea-m ontarea părţilor 

com ponente ale suspensiei punţii din 

spate articulată.

7
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

-Stabilieşte şi repartizează necesarul de resurse 
pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de 

reparare
-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

suspensiei punţii din spate rigide şi articulată. 

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor a suspensiei punţii din spate rigide şi 

articulată.

-Defectează com ponentele(piesele) a suspensiei 

punţii din spate rigide şi articulată.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă

-Verifică calitatea reparării com ponentelor .

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică a suspensiei punţii din spate rigide 

şi articulată.

■ Operaţii de în tre ţinere  a suspensiei 

punţii din spate rigide şi articulată:

■ curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea 

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

■ -periodice (Ip1 şi Ip2 şi sezonieră) 

schimbarea /  com pletarea flu idelor de 

lucru, reglări, dem ontări ale 

subansamblurilor şi pieselor care necesită 

operaţii de în tre ţinere  /  înlocuire etc.

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a a suspensiei punţii din spate rigide şi 

articulată.

■ Norm e de securitate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor, specifice.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice,

U)
oc
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii suspensiei punţii din 

spate rigide şi articulată.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, elementelor elastice şi amortizatoarelor, 
sistemului de reglare pe înălţime a suspensiei.

-Explică im portanţa executării lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, 
elem entelor elastice şi am ortizatoarelor, sistemului 
de reglare pe înălţim e a suspensiei.

-Utilizează docum entaţia tehnică pentru localizarea 

com ponentelor pe autom obil şi identificarea  

legăturilor funcţionale cu alte com ponente

-Extrage din docum entaţia tehnică valorile 

param etrilor generali ai autom obilului şi 

param etrilor ce caracterizează executarea lucrărilor 

de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a cadrului, 

caroseria, e lem ente lor elastice şi am ortizatoarelor, 

sistemului de reglare pe înălţim e a suspensiei.

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia cadrului, caroseria, 

elem entelor elastice şi am ortizatoarelor, 

sistemului de reglare pe înălţim e a 

suspensiei: principii de asamblare, piese şi 

repere

■ Instalaţii mecanice, a cadrului, 

caroseria, e lem entelor elastice şi 

am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 

înă lţim e a suspensiei: e lem ente  

com ponente, scheme structurale  

(cinem atice, hidraulice, pneum atice)

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor a cadrului, caroseria,

в

Determ inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a cadrului, caroseriei şi 

com ponentelor acestora.

În tre ţinerea  tehnică a cadrului, 

caroseriei.

D em ontarea-m ontarea asam blurilor şi 

subansamblurilor cadrului.

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

caroseriei.

12

9
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

(optim ale, lim ită, de avarie)

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor executarea lucrărilor 

de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a cadrului, 
caroseria, e lem ente lor elastice şi am ortizatoarelor, 
sistemului de reglare pe înălţim e a suspensiei.

-Identifică piesele pereche.

- Execută operaţiile  de m ontare /  dem ontare a 

com ponentelor la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a cadrului, caroseria, 

elem entelor elastice şi am ortizatoarelor, sistemului 

de reglare pe înălţim e a suspensiei.

-Recunoaşte d iferite le  tipuri constructive de 

autom obile şi com ponentele la executarea  

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a 

cadrului, caroseria, e lem ente lor elastice şi 
am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe înălţim e a 

suspensiei.

-Stabileşte avantajele şi dezavantajele unor variante  

constructive pentru aceleaşi com ponente la 

executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 
reparaţie a cadrului, caroseria, e lem ente lor elastice

elem ente lor elastice şi am ortizatoarelor, 

sistemului de reglare pe înălţim e a 

suspensiei.

л Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a echipam entelor a 

cadrului, caroseria, e lem entelor elastice şi 

am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 

înă lţim e a suspensiei.

л Lucrări de m entenanţă a cadrului, 

caroseria, e lem entelor elastice şi 

am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 

înă lţim e a suspensiei, dispozitive, instalaţii 

şi utilaje de în tre ţin ere  şi reparaţii 

л Docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică a cadrului, caroseria, elem entelor 

elastice şi am ortizatoarelor, sistemului de 

reglare pe înălţim e a suspensiei. 

л Operaţii de în tre ţinere  a cadrului, 

caroseria, e lem entelor elastice şi 

am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 

înă lţim e a suspensiei:

-р»о
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

şi am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 
înă lţim e a suspensiei.

-Corelează variantele constructive cu dom enii de 

utilizare.

-Sesizează sim ptom ele de funcţionare defectuoasă 

sau nefuncţionalitate a com ponentelor a cadrului, 
caroseria, e lem ente lor elastice şi am ortizatoarelor, 
sistemului de reglare pe înălţim e a suspensiei.

-Asociază cauze posibile unor sim ptom e de 

nefuncţionalitate sau funcţionare defectuoasă

-Utilizează docum entaţia tehnică pentru Identifică şi 

localizează unor defecte ale com ponentelor auto, 

pentru stabilirea lucrărilor de m entenanţă (curente  

şi periodice)

-Identifică operaţiile  şi succesiunea acestora în 

cadrul d iferite lor lucrări de m entenanţă a cadrului, 
caroseria, e lem ente lor elastice şi am ortizatoarelor, 
sistemului de reglare pe înălţim e a suspensiei.

-Selectează sculele, dispozitivele, instalaţiile şi /  sau 

utilajele necesare executării operaţiilor de 

în tre ţin ere  a cadrului, caroseria, elem entelor

л curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea  

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

л -periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea m aterialelor lubrifiante, 

reglări, dem ontări ale subansamblurilor şi 

pieselor care necesită operaţii de 

în tre ţin ere  /  înlocuire etc. 

л Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a cadrului, caroseria, 

elem entelor elastice şi am ortizatoarelor, 

sistemului de reglare pe înălţim e a 

suspensiei (operaţii, m ijloace de lucru 

necesare, reguli şi proceduri) 

л Organizarea activităţilor de reparare  

a cadrului, caroseria, e lem ente lor elastice 

şi am ortizatoarelor, sistemului de reglare 

pe înălţim e a suspensiei. 

л Norm e de securitate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor, specifice. 

л Docum entaţia tehnică utilizată la

-р»
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

elastice şi am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 
înă lţim e a suspensiei.

- Stabileşte necesarul de resurse pentru operaţiile  

de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie curentă (piese de 

schimb, fluide de lucru etc.)

- Execută operaţiile  de în tre ţin ere  zilnică şi periodică 

Ip1 şi Ip2.

-Execută operaţiile  de reparare a cadrului, caroseria, 
elem entelor elastice şi am ortizatoarelor, sistemului 
de reglare pe înălţim e a suspensiei.

-Extrage din docum entaţia specifică criteriile de 

calitatea, cantitate şi tim p  pentru lucrările de 

în tre ţin ere  şi reparaţii.

-Verifică îndeplinirea criteriilor de calitatea, 

cantitate  şi tim p  pentru lucrările executate.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale cadrului, 

caroseria, e lem entelor elastice şi 

am ortizatoarelor, sistemului de reglare pe 

înă lţim e a suspensiei, sisteme sau instalaţii.

Unitatea de competenţă 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a butucilor roţilor şi pneurilor.

-Identifică şi localizează com ponentelor la

■ Construcţia şi funcţionarea a 

butucilor roţilor şi pneurilor. (rol, e lem ente 8 Determ inarea stării tehnice generale de 12

-p»2
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 
reparaţie a butucilor roţilor şi pneurilor.

-Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

com ponentelor la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a butucilor roţilor şi 
pneurilor.

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a butucilor roţilor şi 
pneurilor în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a butucilor roţilor şi 
pneurilor.

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 
dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  
curentă la executarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie a butucilor roţilor şi pneurilor. 
-Selectează m ateria le le  de exploatare utilizate la

constructive, principii de funcţionare, 

param etrii caracteristici, regim uri de 

funcţionare)

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia a butucilor roţilor şi pneurilor: 

principii de asamblare, piese şi repere

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a butucilor roţilor şi 

pneurilor (operaţii, m ijloace de lucru 

necesare, reguli şi proceduri)

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor a butucilor roţilor şi 

pneurilor.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a echipam entelor a 

butucilor roţilor şi pneurilor.

■ Lucrări de m entenanţă a butucilor 

roţilor şi pneurilor, dispozitive, instalaţii şi 

utilaje de în tre ţinere  şi reparaţii 

docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere

funcţionare a butucilor roţilor şi 

pneurilor.

În tre ţinerea  tehnică a butucilor roţilor şi 

pneurilor.

D em ontarea-m ontarea butucului /  

rulm entului butucului roţii.

Reparaţia pneurilor.

4̂

bo
9



Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

în treţinerea tehnică la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a butucilor roţilor şi 

pneurilor în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Executa operaţiile  de control, de ungere, de 

strângere şi reglaj a ansam blurilor şi 

subansamblurilor a butucilor roţilor.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor butucilor roţilor şi 

pneurilor.

-Stabilieşte şi repartizează necesarul de resurse 

pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de 

reparare.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor a butucilor roţilor şi pneurilor.

- Defectează com ponentele(piesele) butucilor roţilor 

şi pneurilor.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă.

-Verifică calitatea reparării com ponentelor .

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

tehnică a butucilor roţilor şi pneurilor.

■ Operaţii de în tre ţinere  a butucilor 

roţilor şi pneurilor:

■ curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea  

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

■ -periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea fluidelor de lucru, reglări, 

dem ontări ale subansamblurilor şi pieselor 

care necesită operaţii de în tre ţinere  /  

înlocuire etc.

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a butucilor roţilor şi pneurilor.

■ Norm e de securitate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor, specifice.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale a butucilor roţilor 

şi pneurilor

-p»
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Studierea modulul Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului se va baza pe cunoştinţele şi abilităţile obţinute din m odulele:

S  Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice 

S  Pregătirea pentru exploatare a autom obilului 

Specificaţii metodologice:
Formarea com petenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul m odulului Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului este asigurată prin 

realizarea urm ătoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.

În  cadrul instruirii teoretice  se vor form a cunoştinţe faptice vizând construcţia a organelor de susţinere şi rualare a autom obilului, principiile şi tehnologia de 

m entenanţă a organelor de susţinere şi rulare. Abilităţile de localizare a com ponentelor şi executare a lucrărilor de m entenanţă a organelor de susţinere şi rualare  

a autom obilului vor fi dobândite de elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două fo rm e de activitate didactică vor asigura şi form area atitudinilor 

necesare pentru activitatea profesională.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra 

procesul de predare /învăţare  pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va perm ite elevilor să 

deţină abilităţi de soluţionare a problem elor practice, în procesul activităţii la în treprinderile  de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, 

discuţiile de grup, prezentările video, m ultim edia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, com petiţional şi a creativităţii elevilor. 

Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, răm âne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea tem elor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul to ta l de ore pe modul, precum şi pentru instruirea 

teoretică şi practică, va răm âne neschimbat.

Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul ate lierelor instituţiei de învăţăm înt după studierea fundam entării teoretice  a lucrării practice ce 

trebu ie  să fie desfăşurată. La realizarea lucrărilor practice elevii fo r fi repartizaţi în echipe a câte 3 -4  persoane, fiecarea echipă vor realiza lucrările planificate din 

cadrul unităţii de com petenţă prin rotaţie. Gama de autom obile im plicate în activităţile practice trebu ie  să fie  la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un 

model de autoturis şi un model de camion.

Sugestii de evaluare:

-îoi
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În  cadrul m odulului Mentenanţa organelor de susţinere şi rulare a automobilului se va realiza evaluarea fo rm ativă /continuă a fiecărei unităţi de com petenţă şi 

evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul modulului.

Evaluarea cunoştinţelor fo rm ate  în cadrul instruirii teo re tice  se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrum ente de evaluare  

scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.

Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor fo rm ate  în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare  

prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic  

secundar:

Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat

Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim 

acordat
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

30

Identificarea şi localizarea com ponentelor autom obilului 10

Selectarea echipam entelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10

Selectarea m ateria le lor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii puse 10

2. Realizarea sarcinii de lucru

50

Respectarea succesiunii şi recom andaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea  

realizării operaţiilor tehnologice
10

Aplicarea adecvată a echipam entelor şi SDV 20

Aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor 

şi a norm elor de protecţie a mediului
10

Încadrarea în tim pul acordat 10

Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a autom obilului în tim pul executării lucrărilor 

de dem ontare - m ontare.
10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru

2 0 Aplicarea corectă a term enologiei specifice de activitate 10

Com pletarea corectă a docum entaţiei specifice 10

K>
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Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus.

Mijloace didactice:

Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu com ponente a autom obilului, notebook, proiector m ultim edia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la 

internet.

Instruire practică: autom obile în stare funcţională(m inim  un autoturism  şi un autocam ion), soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.

Echipament tehnologic:

Utilaje: Elevator/canal de revizie; cricuri, suport telescopic, presă, echipam et dem ontare arcuri suspensie, cuvă spălat piese.

SDV: trusă scule mecanic auto; trusă extractoare universal, trusă extractoare rotule, trusă extractoare rulm enţi; lampă portabilă(12V), huse protecţie autom obil. 

Materiale consumabile/materie primă: fluide şi unsori tehnice; detergenţi de curăţare -  spălare; lavete.

Echipament de securitate: îm brăcăm inte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi încălţăm inte din m ateriale  

im perm eabile.

Resurse didactice recomandate:
1. Frăţilă Gh., Frăţilă M ariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie :Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

2. M . Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipam ente auto. M anual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .

3. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

4 .w w w .e-autom obile .ro
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Modulul 4. M entenanţa  organelor de conducere a autom obilului

Scopul modulului: Formarea com petenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a organelor de conducere a autom obilului, form area  

com petenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru m entenanţa  

organelor de conducere a autom obilului, aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1.

Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a sistemului de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanică.
8 24 32

UC 2.

Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică

10 18 28

UC 3.

Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a sistemelor de frânare cu acţionare 

hidraulică
10 24 34

UC 4.

Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a sistemelor de frânare cu acţionare 

pneumatică

14 24 38

UC 5.

Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a sistemului de frânare cu antiblocare a 

roţilor(ABS).

8 12 20

Evaluare modul
2 6 8

Total 52 108 160

48 / 129



Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemului de direcţie cu mecanism de acţionare mecanică.

-Identifică şi localizează com ponentele sistemului 

de direcţie cu mecanism de acţionare mecanic. 

-Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

com ponentelor sistemului de direcţie cu mecanism  

de acţionare mecanic.

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile. 

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic.

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a sistemului de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanic.

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la

■ Construcţia şi funcţionarea  

sistemului de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanic (rolul, e lem ente  

constructive, principii de funcţionare, 

param etrii caracteristici)

■ Sistemul de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanic: melc globoidal rolă şi 

rolă dublă; pinion şi cremaliră; 

şurub,piuliţă şi sector dinţat.

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic: principii 

de asamblare, piese şi repere.

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic (operaţii, 

mijloace de lucru necesare, reguli şi 

proceduri).

■ S im ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a

8

D eterm inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanică.

Control -  reglarea geom etriei roţilor.

În tre ţin erea  tehnică a a sistemului de 

direcţie cu mecanism de acţionare  

mecanică.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

sistemului de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanică de pe autom obil.

Dezasam blarea -  asamblarea casetei de 

direcţie.

24
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

în treţinerea tehnică a sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută operaţiile  de control, gresare, de strângere 

şi reglaj a ansam blurilor şi subansamblurilor 

sistemului de direcţie cu mecanism de acţionare  

mecanic.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor sistemului de direcţie  

cu mecanism de acţionare mechanic autom obilului. 

-Stabilieşte şi repartizează necesarul de resurse 

pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de 

reparare a sistemului de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanic.

-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontare a 

sistemului de direcţie cu mecanism de acţionare  

mecanic.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor sistemului de direcţie cu mecanism  

de acţionare mecanic.

-Defectează com ponentele(piesele) sistemului de 

direcţie cu mecanism de acţionare mecanic.

com ponentelor sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic.

■ Lucrări de m entenanţă a sistemului de 

direcţie cu mecanism de acţionare mecanic 

scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de 

în tre ţin ere  şi reparaţiidocum entaţia  

tehnică utilizată la executarea operaţiilor 

de în tre ţinere

■ Operaţii de în tre ţinere  a sistemului 

de direcţie cu mecanism de acţionare  

mecanic:

- curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea  

zilnică, verificarea pe parcurs, reparaţii 

curente

- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea pieselor, reglări, dem ontări 

ale subansamblurilor şi pieselor care 

necesită operaţii de în tre ţinere  /

U~\
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

-Stabileşte nom enclatura şi necesarul de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă a sistemului de direcţie cu 

mecanism de acţionare mecanic.

-Verifică calitatea reparării com ponentelor 

sistemului de direcţie cu mecanism de acţionare  

mecanic.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

în locuire/gresare etc.

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a sistemului de direcţie cu mecanism de 

acţionare mecanic. Norm e de tehnica  

securităţii muncii, de prevenire şi stingere a 

incendiilor, specifice.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale sistemului de 

direcţie cu mecanism de acţionare mecanic 

şi ale celorlalte mecanisme, sisteme.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemului de direcţie cu servomecanism cu acţiune hidraulică şi 
electrică

-Identifică şi localizează com ponentele sistemului 

de direcţie cu servomecanism cu acţiune hidraulică 

şi electrică.

-Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

com ponentelor sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică.

■ Construcţia şi funcţionarea  

sistemului de direcţie cu servomecanism cu 

acţiune hidraulică şi electrică (rolul, 

elem ente constructive, principii de 

funcţionare, param etrii caracteristici)

■ Sistemul de direcţie cu

10

D eterm inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică.

18
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică. 

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a sistemului de direcţie cu servomecanism  

cu acţiune hidraulică şi electrică.

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Execută operaţiile  de control, gresare, de strângere 

şi reglaj a ansam blurilor şi subansamblurilor 

sistemului de direcţie cu servomecanism cu acţiune

servomechanism cu acţiune hidralică sau 

electrică: melc globoidal rolă şi rolă 

dublă;pinion şi cremaliră; şurub,piuliţă şi 

sector d in ţat;m otor electric

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică: principii de asamblare, piese şi 

repere, scheme de circuit

■ Instalaţii mecanice, hidraulice sau 

electronice a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică (operaţii, mijloace de lucru 

necesare, reguli şi proceduri)

■ S im ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică

În tre ţin erea  tehnică a sistemului de 

direcţie cu servomecanism cu acţiune 

hidraulică şi electrică.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

sistemului de direcţie cu servomecanism  

cu acţiune hidraulică şi electrică de pe 

autom obil.

Dezasam blarea -  asamblarea casetei de 

direcţie cu servomecanism cu acţiune  

hidraulică.

U~\
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

hidraulică şi electrică.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor sistemului de direcţie  

cu servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică.

-Stabilieşte şi repartizează necesarul de resurse 

pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de 

reparare a sistemului de direcţie cu servomecanism  

cu acţiune hidraulică şi electrică.
-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontare a 

sistemului de direcţie cu servomecanism cu acţiune  

hidraulică şi electrică.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică. 

-Defectează com ponentele(piesele) sistemului de 

direcţie cu servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarul de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi electrică. 

-Verifică calitatea reparării com ponentelor 

sistemului de direcţie cu servomecanism cu acţiune

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a sistemului de direcţie cu 

servomecanism cu acţiune hidraulică şi 

electrică

■ Lucrări de m entenanţă a sistemului de 

direcţie cu servomecanism cu acţiune 

hidraulică şi electrică scule, dispozitive, 

instalaţii şi utilaje de în tre ţin ere  şi reparaţii

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere

■ Operaţii de în tre ţinere  a sistemului 

de direcţie cu servomecanism cu acţiune 

hidraulică şi electrică:

- curente (Ic): verificarea înainte de plecarea 

în cursă, controlul şi îngrijirea zilnică, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente

- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea pieselor, reglări, dem ontări ale 

subansamblurilor şi pieselor care necesită 

operaţii de în tre ţinere  /  în locuire/gresare  

etc.

■ Organizarea activităţilor de reparare

ил
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

hidraulică şi electrică.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

a sistemului de direcţie cu servomecanism  

cu acţiune hidraulică şi electrică. Norm e de 

tehnica securităţii muncii, de prevenire şi 

stingere a incendiilor, specifice.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale sistemului de 

direcţie cu mecanism de acţionare mecanic 

şi ale celorlalte mecanisme, sisteme .

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare cu acţionare hidraulică

-Identifică şi localizează com ponentele sistem elor de 

frânare cu acţionare hidraulică.

- Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

sistem elor de frânare cu acţionare hidraulică. 

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a sistemelor de frânare cu 

acţionare hidraulică în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile. 

-Consultă recom andările producătorilor de

■ Rolul sistemului de frânare hidraulic.

■ Lubrifianţi utilizaţi pentru sisteme de 

frânare hidraulice.

■ Clasificarea sistemelor de frânare cu 

acţionare hidraulică.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a sistemelor de frânare cu 

acţionare hidraulică.

■ Soluţii constructive ale sistemelor de

10

D eterm inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a sistemului de frânare cu 

acţionare hidraulică.

În tre ţin erea  tehnică a sistemului de 

frânare cu acţionare hidraulică.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor

24

4
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 

reparaţie curentă a sistem elor de frânare cu 

acţionare hidraulică.

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a sistemelor de frânare cu acţionare  

hidraulică.

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a sistemelor de frânare cu 

acţionare hidraulică în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile. 

-Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a sistemelor 

de frânare cu acţionare hidraulică.

-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

sistem elor de frânare cu acţionare hidraulică. 

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor sistemelor de frânare cu acţionare  

hidraulică.

- Defectează com ponentele(piesele) sistemelor de 

frânare cu acţionare hidraulică.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarul de piese de

frânare cu acţionare hidraulică.

■ S im ptom e de nefuncţionalitate  

corectă a sistem elor de frânare cu 

acţionare hidraulică , defectele, m etodele  

de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

sistemelor de frânare cu acţionare 

hidraulică.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a sistemelor de 

frânare cu acţionare hidraulică.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a sistem elor de frânare  

cu acţionare hidraulică.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a sistemelor de frânare  

cu acţionare hidraulică.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a sistemelor de 

frânare cu acţionare hidraulică.

a sistemului de frânare cu acţionare  

hidraulică de pe autom obil.

Dezasam blarea -  asamblarea 

mecanism elor de frânare a roţilor.

C urăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor mecanismului de frânare a 

roţilor.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă a sistem elor de frânare cu 

acţionare hidraulică.

-Verifică calitatea reparării com ponentelor 

sistem elor de frânare cu acţionare hidraulică.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

sistemelor de frânare cu acţionare 

hidraulică.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

■ Unitatea de com petenţă 4. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare cu acţionare pneum atică

- Identifică şi localizează com ponentele sistemelor 

de frânare cu acţionare pneumatică.

- Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

sistem elor de frânare cu acţionare pneum atică.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a sistemelor de frânare cu 

acţionare pneum atică în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 

reparaţie curentă a sistem elor de frânare cu 

acţionare pneum atică.

- Selectează echipamentele şi SDV-urile (scule, dispozitive şi 

verificatoare) pentru realizarea lucrărilor de întreţinere

■ Rolul sistemelor de frânare cu 

acţionare pneum atică.

■ Clasificarea sistemelor de frânare cu 

acţionare pneum atică.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a sistemelor de frânare cu 

acţionare pneum atică.

■ Soluţii constructive ale sistemelor de 

frânare cu acţionare pneum atică.

■ Sim ptom e de nefuncţionalitate  

corectă a sistem elor de frânare cu 

acţionare pneum atică, defectele, m etodele  

de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

sistemelor de frânare cu acţionare

14

D eterm inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a sistemului de frânare cu 

acţionare pneum atică.

În tre ţin erea  tehnică a sistemului de 

frânare cu acţionare pneum atică.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

a sistemului de frânare cu acţionare  

pneum atică de pe autom obil.

Dezasam blarea -  asamblarea 

com ponentelor sistemului de frânare cu 

acţionare pneum atică.

24
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

tehnică sau reparaţie curentă a sistemelor de frânare cu 

acţionare pneumatică.

- Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a sistemelor de frânare cu 

acţionare pneum atică în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile. 

-Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a sistemelor 

de frânare cu acţionare pneumatică.

- Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

sistem elor de frânare cu acţionare pneum atică.

- Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor sistemelor de frânare cu acţionare  

pneum atică.

- Defectează com ponentele(piesele) sistemelor de 

frânare cu acţionare pneum atică.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă a sistem elor de frânare cu 

acţionare pneum atică.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

sistem elor de frânare cu acţionare pneum atică.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

pneum atică.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a sistemelor de 

frânare cu acţionare pneum atică.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a sistem elor de frânare  

cu acţionare pneum atică.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a sistemelor de frânare  

cu acţionare pneum atică.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a sistemelor de 

frânare cu acţionare pneum atică.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

sistemelor de frânare cu acţionare 

pneum atică.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

C urăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor com ponentelor sistemului de 

frânare cu acţionare pneum atică.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 5. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a frânelor suplimentare şi a sistemului de antiblocare a roţilor(ABS)
- Identifică şi localizează com ponentele frânelor 

suplim entare şi a sistemului de antiblocare a 

roţilor(ABS).

- Evaluează funcţionalitatea, starea tehnică a 

frânelor suplim entare şi a sistemului de antiblocare  

a roţilor(ABS).

- Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a frânelor suplim entare şi a 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS)în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 

reparaţie curentă a frânelor suplim entare şi a 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS).

-Selectează echipam entele şi SDV-urile (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a frânelor suplim entare şi a sistemului de 

antiblocare a roţilor(ABS).

- Selectează m aterialele de exploatare utilizate la

■ Rolul frânelor suplim entare şi a 

sistemului electronic antipatinare ABS.

■ Clasificarea frânelor suplim entare şi 

a sistemului de antiblocare a roţilor(ABS).

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a frânelor suplim entare şi a 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS).

■ Soluţii constructive ale frânelor 

suplim entare şi a sistemului de antiblocare  

a roţilor(ABS).

■ Sim ptom e de nefuncţionalitate  

corectă a frânelor suplim entare şi a 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS), 

defectele, m etodele de depistare şi 

rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

frânelor suplim entare şi a sistemului de 

antiblocare a roţilor(ABS).

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a frânelor 

suplim entare şi a sistemului de antiblocare

8

D eterm inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a frânei suplim entare.

În tre ţin erea  tehnică a frânei 

suplim entare.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

frânei suplim entare.

D eterm inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a sistemului de antiblocare a 

roţilor(ABS).

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS).

12

U~\
oo

2
9



Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

în treţinerea tehnică a frânelor suplim entare şi a 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS) în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a frânelor 

suplim entare şi a sistemului de antiblocare a 

roţilor(ABS).

- Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

frânelor suplim entare şi a sistemului de antiblocare  

a roţilor(ABS).

- Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor frânelor suplim entare şi a sistemului 

de antiblocare a roţilor(ABS) .

- Defectează componentele(piesele) frânelor suplimentare 

şi a sistemului electronic antipatinare ABS.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă a frânelor suplim entare şi a 

sistemului de antiblocare a roţilor(ABS).

- Verifică calitatea reparării componentelor frânelor 

suplimentare şi a sistemului electronic antipatinare ABS.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

a roţilor(ABS).

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a frânelor suplim entare  

şi a sistemului electronic antipatinare ABS.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a frânelor 

suplim entare şi a sistemului de antiblocare  

a roţilor(ABS).

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a frânelor 

suplim entare şi a sistemului de antiblocare  

a roţilor(ABS).

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

frânelor suplim entare şi a sistemului de 

antiblocare a roţilor(ABS).

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.
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Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Studierea modulul Mentenanţa organelor de conducere a automobilului se va baza pe cunoştinţele şi abilităţile obţinute din m odulele:

S  Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice 

S  Pregătirea pentru exploatare a autom obilului

Specificaţii metodologice:
Formarea com petenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul m odulului Mentenanţa organelor de conducere a automobilului este asigurată prin 

realizarea urm ătoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.

În  cadrul instruirii teoretice  se vor form a cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a autom obilului, principiile şi tehnologia de m entenanţă generală a 

autom obilului. Abilităţile de localizare a com ponentelor şi executare a lucrărilor de m entenanţă generală a autom obilelor vor fi dobândite de elevi în cadrul 

activităţilor de instruire practică. Aceste două fo rm e de activitate didactică vor asigura şi form area atitudin ilor necesare pentru activitatea profesională.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra 

procesul de predare /învăţare  pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va perm ite elevilor să 

deţină abilităţi de soluţionare a problem elor practice, în procesul activităţii la în treprinderile  de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, 

discuţiile de grup, prezentările video, m ultim edia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, com petiţional şi a creativităţii elevilor. 

Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, răm âne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea tem elor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul to ta l de ore pe modul, precum şi pentru instruirea 

teoretică şi practică, va răm âne neschimbat.

Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul ate lierelor instituţiei de învăţăm înt după studierea fundam entării teoretice  a lucrării practice ce 

trebu ie  să fie desfăşurată. La realizarea lucrărilor practice elevii fo r fi repartizaţi în echipe a câte 3-4 persoane, fiecarea echipă vor realiza lucrările planificate din 

cadrul unităţii de com petenţă prin rotaţie. Gama de autom obile im plicate în activităţile practice trebu ie  să fie  la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un 

model de autoturis şi un model de camion.
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Sugestii de evaluare:
În  cadrul m odulului Mentenanţa organelor de conducere a automobilului se va realiza evaluarea fo rm ativă/continuă a fiecărei unităţi de com petenţă şi evaluarea  

sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul modulului.

Evaluarea cunoştinţelor fo rm ate  în cadrul instruirii teoretice  se recomandă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrum ente de evaluare  

scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.

Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor fo rm ate  în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare  

prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic  

secundar:

Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat

Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim 

acordat
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

30

Identificarea şi localizarea com ponentelor autom obilului 10

Selectarea echipam entelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10

Selectarea m ateria le lor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii puse 10

2. Realizarea sarcinii de lucru

50

Respectarea succesiunii şi recom andaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea  

realizării operaţiilor tehnologice
10

Aplicarea adecvată a echipam entelor şi SDV 20

Aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor 

şi a norm elor de protecţie a mediului
10

Încadrarea în tim pul acordat 10

Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a autom obilului în tim pul executării lucrărilor 

de dem ontare - m ontare.
10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru

20 Aplicarea corectă a term enologiei specifice de activitate 10

Com pletarea corectă a docum entaţiei specifice 10

K>
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Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus.

Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu com ponente a autom obilului, notebook, proiector m ultim edia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la 

internet.

Instruire practică: autom obile în stare funcţională(m inim  un autoturism  şi un autocam ion), soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.

Echipament tehnologic:

Utilaje: Elevator/canal de revizie; cricuri, suport telescopic, presă, aparat aerisit sistem de frânare, cuvă spălare piese

SDV: trusă scule mecanic auto; set de m anom etr sisteme hidraulice şi pneum atice; trusă scule pentru frâne, scule conducte frână, prese e trier frână, tester lichid 

frână, instrum ent de măsură şi control, lampă portabilă(12V), huse protecţie autom obil.

Materiale consumabile/materie primă: fluide uleiuri tehnice; m ateriale consum abile(filtre, plăcuţe frână); detergenţi de curăţare -  spălare; lavete.

Echipament de securitate: îm brăcăm inte profesională; lucrarea practică Curăţarea internă şi externă a automobilului - salopetă şi încălţăm inte din m ateriale  

im perm eabile.

Resurse didactice recomandate:
1. Frăţilă Gh., Frăţilă M ariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie :Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

2. M . Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipam ente auto. M anual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .

3. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

4. w w w .e-autom obile .ro

2
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Modulul 5 . M entenan ţa  m otoarelor cu ardere internă

Scopul modulului: Formarea com petenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a m otoarelor cu ardere internă, form area  

com petenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru m entenanţa  

m otoarelor cu ardere internă, aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă la 

executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a mecanismului motor.

24 48 72

UC 2.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a mecanismului de distribuţie a gazelor.

18 30 48

UC 3.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a instalaţiei de răcire.

6 12 18

UC 4.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a instalaţiei de ungere.

6 12 18

UC 5.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a instalaţiilor de alimentare pentru 

motoarele cu aprindere prin scânteie.

18 30 48

UC 6.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a instalaţiilor de alimentare a motoarelor 

cu aprindere prin compresie.

24 30 54

UC 7.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi 
reparaţie a instalaţiei de aprindere.

10 12 22

Evaluare modul
2 6 8

Total 108 180 288

63 / 129



Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului motor
- Identifică şi localizează com ponentele  

mecanismului m otor (bielă-m anivelă).

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

mecanismului m otor.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a mecanismului 

m otor în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 

reparaţie curentă a mecanismului m otor.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a mecanismului m otor.

- Selectează m aterialele de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a mecanismului 

m otor în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

■ Construcţia generală a m otoarelor 

cu ardere internă.

■ Param etrii constructivi şi m ărim i 

caracteristice ale m otoarelor cu ardere  

internă cu piston.

■ Clasificarea m otoarelor cu ardere  

internă.

■ Principiul de funcţionare a 

m otoarelor cu ardere internă.

■ Ciclurile reale de funcţionare a 

m otoarelor cu ardere internă.

■ Rolul mecanismului m otor.

■ Rolul şi părţile com ponente a 

organelor fixe şi m obile ale mecanismului 

m otor.

■ Sim ptom ele mecanismului m otor, 

defectele, m etodele de depistare şi 

rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

mecanismului m otor.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice

24

Determ inarea stării tehnice generale de 

funcţionare a m otorului cu ardere  

internă.

În tre ţinerea  tehnică a mecanismului 

m otor.

D em ontarea-m ontarea m otorului cu 

ardere internă de pe cadru/caroserie.

D em ontarea-m ontarea părţilor 

com ponente ale mecanismului m otor.

Curăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor mecanismului m otor.

48

C\
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

mecanismului m otor.

- Execută lucrările de dem ontare -  

rem ontarea a m otorului cu ardere internă.

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asam blare a com ponentelor mecanismului m otor.

- Defectează com ponentele (piesele) 

mecanismului m otor.

- Stabilieşte nom enclaturaşi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţie curentă a mecanismului 

m otor.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

mecanismului m otor.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie curentă a 

mecanismului m otor.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a mecanismului 

m otor.

■ M ate ria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a mecanismului m otor.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a mecanismului 

m otor.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

mecanismului m otor.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 2. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului de distribuţie a gazelor

- Identifică şi localizează com ponentele  

mecanismului de distribuţie a gazelor.

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi

■ Rolul mecanismului de distribuţie a 

gazelor.

■ Clasificarea mecanismului de
18

În tre ţinerea  tehnică a mecanismului de 

distribuţie a gazelor.
30
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a mecanismului 

de distribuţie a gazelor în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 

reparaţie curentă a mecanismului de distribuţie a 

gazelor.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a mecanismului de distribuţie a gazelor.

- Selectează m aterialele de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a mecanismului de 

distribuţie a gazelor în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

- Execută lucrările de dem ontare -  rem ontare  

a mecanismului de distribuţie a gazelor.

distribuţie a gazelor.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a mecanismului de distribuţie a 

gazelor.

■ Soluţii constructive ale mecanismului 

de distribuţie a gazelor.

■ Sim ptom ele mecanismului de 

distribuţie a gazelor, defectele, m etodele  

de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie curentă a 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a mecanismului de 

distribuţie a gazelor.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a mecanismului de 

distribuţie a gazelor.

D em ontarea-m ontarea părţilor 

com ponente ale mecanismului de 

distribuţie a gazelor.

Defectarea părţilor com ponente ale 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

o\6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asam blare a com ponentelor mecanismului de 

distribuţie a gazelor.

- Defectează com ponentele(piesele) 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

- Stabilieşte nom enclaturaşi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţia curentă a mecanismului de 

distribuţie a gazelor.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a mecanismului 

de distribuţie a gazelor.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

mecanismului de distribuţie a gazelor.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 3. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalaţiei de răcire.

- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiei de răcire.

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

instalaţiei de răcire.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică a instalaţiei de 

răcire în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

■ Rolul instalaţiei de răcire.

■ Lichide de răcire a MAI (M otoare  cu 

A rdere Internă).

■ Clasificarea instalaţiilor de răcire.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a instalaţiilor de răcire.

■ Soluţii constructive ale instalaţiilor 

de răcire.

■ Sim ptom ele instalaţiei de răcire,

6

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de 

răcire.

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

com ponente ale instalaţiei de răcire. 12

o>7
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi 

reparaţie curentă a instalaţiei de răcire.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie  

curentă a instalaţiei de răcire.

- Selectează m aterialele de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a instalaţiei de 

răcire în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiei de răcire.

- Execută lucrările de dem ontare -  

rem ontarea instalaţiei de răcire.

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asam blare a com ponentelor instalaţiei de răcire.

- Defectează com ponentele(piesele) 

instalaţiei de răcire.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţia curentă a instalaţiei de

defectele, m etodele de depistare şi 

rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

instalaţiei de răcire.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

răcire.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a instalaţiei de răcire.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de răcire.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

răcire.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiei de răcire.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

o\oo
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

răcire.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiei de răcire.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 4. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalaţiei de ungere

- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiei de ungere.

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

instalaţiei de ungere.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiei de 

ungere în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi 

reparaţie curentă a instalaţiei de ungere.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie  

curentă a instalaţiei de ungere.

■ Rolul instalaţiei de ungere.

■ Uleiuri pentru MAI (M otoare  cu 

A rdere Internă).

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a instalaţiei de ungere.

■ M etod e  de ungere utilizate pentru  

ungerea e lem ente lor m otorului.

■ Soluţii constructive de instalaţii de 

ungere.

■ Sim ptom ele instalaţiei de ungere, 

defectele, m etodele de depistare şi 

rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

instalaţiei de ungere.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de

6

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de 

ungere.

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

com ponente ale instalaţiei de ungere.

12

o\9

bo
9



Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Selectează m aterialele de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a instalaţiei de 

ungere în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiei de răcire.

- Execută lucrările de dem ontare -  

rem ontarea instalaţiei de ungere.

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asamblare a com ponentelor instalaţiei de ungere.

- Defectează com ponentele(piesele) 

instalaţiei de ungere.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţia curentă a instalaţiei de 

ungere.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiei de ungere.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

ungere.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a instalaţiei de ungere.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de ungere.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

ungere.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiei de ungere.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 5. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalaţiilor de alimentare pentru motoarele
cu aprindere prin scânteie

- Identifică şi localizează com ponentele ■ Rolul instalaţiei de alim entare.
18 În tre ţinerea  tehnică a instalaţiilor de 30
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

instalaţiilor de alim entare pentru MAS (m otoarele  

cu aprindere prin scânteie).

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

instalaţiilor de alim entare pentru MAS (m otoarele  

cu aprindere prin scânteie).

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoarele cu aprindere  

prin scânteie), în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi 

reparaţie curentă a instalaţiilor de alim entare  

pentru MAS (m otoarele cu aprindere prin 

scânteie).

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie  

curentă a instalaţiilor de alim entare pentru MAS 

(m otoarele cu aprindere prin scânteie).

- Selectează m aterialele de exploatare

■ Combustibili pentru MAS (m otoare  

cu aprindere prin scânteie).

■ Noţiune de carburaţie.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a instalaţiei de alim entare cu 

carburator.

■ Dispozitivele de dozare ale 

carburatorului.

■ Instalaţia de alim entare prin injecţie  

de benzină.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a instalaţiei de alim entare cu 

injecţie de benzină.

■ Soluţii constructive de instalaţii cu 

injecţie de benzină.

■ Instalaţii de alim entare cu 

combustibili gazoşi.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a instalaţiei de alim entare cu 

gaz lichifiat.

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a instalaţiei de alim entare cu 

gaz natural com prim at.

alim entare cu benzină.

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

com ponente a instalaţiilor de alim entare  

cu benzină.

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiilor de 

alim entare cu combustibili gazoşi.

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

com ponente a instalaţiilor de alim entare  

cu combustibili gazoşi.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

utilizate la în treţinerea tehnică a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoarele cu aprindere  

prin scânteie) în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare pentru MAS (m otoarele  

cu aprindere prin scânteie).

- Execută lucrările de dem ontare -  

rem ontarea a instalaţiilor de alim entare pentru  

MAS (m otoarele cu aprindere prin scânteie).

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asamblare a com ponentelor instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoarele cu aprindere  

prin scânteie).

- Defectează com ponentele (piesele) 

instalaţiilor de alim entare pentru MAS (m otoarele  

cu aprindere prin scânteie)

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţie curentă a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoarele cu aprindere  

prin scânteie).

- Verifică calitatea reparării com ponentelor

■ Soluţii constructive ale instalaţiilor 

de alim entare cu combustibili gazoşi.

■ Sim ptom ele instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoare cu 

aprindere prin scânteie), defectele, 

m etodele de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare pentru MAS 

(m otoarele cu aprindere prin scânteie).

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor 

de alim entare pentru MAS (m otoare cu 

aprindere prin scânteie).

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoarele cu 

aprindere prin scânteie).

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAS (m otoarele cu

72
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

instalaţiilor de alim entare pentru MAS (m otoarele  

cu aprindere prin scânteie).

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

aprindere prin scânteie).

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor 

de alim entare pentru MAS (m otoarele cu 

aprindere prin scânteie).

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiilor de alim entare pentru MAS 

(m otoarele cu aprindere prin scânteie).

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 6. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu aprindere prin
compresie

- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiilor de alim entare pentru MAC (m otoarele  

cu aprindere prin compresie).

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

instalaţiilor de alim entare pentru MAC (m otoarele  

cu aprindere prin compresie).

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiilor de

■ Combustibili pentru MAC (m otoarele  

cu aprindere prin compresie).

■ Părţile com ponente şi principiul de 

funcţionare a instalaţiei de alim entare a 

MAC (m otorului cu aprindere prin 

compresie).

■ Construcţia şi principiul de 

funcţionare a e lem ente lor instalaţiei de 

alim entare diesel classic.

24

În tre ţinerea  tehnică a instalaţilor de 

alim entare a MAC (m otoarele cu 

aprindere prin compresie).

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

com ponente a instalaţiilor de alim entare  

a MAC (m otoarele cu aprindere prin 

compresie).

30
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

alim entare pentru MAC (m otoarele cu aprindere  

prin compresie), în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi 

reparaţie curentă a instalaţiilor de alim entare  

pentru MAC (m otoarele cu aprindere prin 

compresie).

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie  

curentă a instalaţiilor de alim entare pentru MAC  

(m otoarele cu aprindere prin compresie).

- Selectează m aterialele de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAC (m otoarele cu aprindere  

prin compresie) în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare pentru MAC (m otoarele  

cu aprindere prin compresie).

- Execută lucrările de dem ontare -

■ Soluţii constructive şi principiul de 

funcţionare a e lem ente lor instalaţiei de 

alim entare a MAC (m otoarelor cu 

aprindere prin compresie) CDI,CDT, CDTI, 

CRDI,D-4D, sistemul de injecţie injector- 

pom pă.

■ Sim ptom ele instalaţiilor de 

alim entare a MAC (m otoarelor cu 

aprindere prin compresie), defectele, 

m etodele de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare pentru MAC  

(m otoarelor cu aprindere prin compresie).

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor 

de alim entare pentru MAC (m otoarelor cu 

aprindere prin compresie).

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAC (m otoarelor cu

74
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

rem ontarea a instalaţiilor de alim entare pentru  

MAC (m otoarele cu aprindere prin compresie).

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asamblare a com ponentelor instalaţiilor de 

alim entare pentru MAC (m otoarele cu aprindere  

prin compresie).

- Defectează com ponentele (piesele) 

instalaţiilor de alim entare pentru MAC (m otoarele  

cu aprindere prin compresie).

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţie curentă a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAC (m otoarele cu aprindere  

prin compresie).

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiilor de alim entare pentru MAC (m otoarele  

cu aprindere prin compresie).

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

aprindere prin compresie).

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în tre ţinerea  tehnică a instalaţiilor de 

alim entare pentru MAC (m otoarelor cu 

aprindere prin compresie).

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor 

de alim entare pentru MAC (m otoarelor cu 

aprindere prin compresie).

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiilor de alim entare pentru MAC  

(m otoarelor cu aprindere prin compresie).

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 7. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalaţiei de aprindere

- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiilor de aprindere.

- Apreciează funcţionalitatea calitativă şi

■ Rolul instalaţiei de aprindere.

■ G eneralităţi a instalaţiei de 

aprindere cu baterie de acum ulatoare.
10

În tre ţinerea  tehnică a instalaţilor de 

aprindere.
12

7
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

instalaţiilor de aprindere.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiilor de 

aprindere, în corespundere cu recom andările  

producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi 

reparaţie curentă a instalaţiilor de aprindere.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie  

curentă a instalaţiilor de aprindere.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiilor de aprindere.

- Execută lucrările de dem ontare -  

rem ontarea a instalaţiilor de aprindere.

- Execută lucrările de dezasam blare -  

asamblare a com ponentelor instalaţiilor de 

aprindere.

- Defectează com ponentele (piesele) 

instalaţiilor de aprindere.

■ Soluţii constructive ale instalaţiilor 

de aprindere.

■ Sim ptom ele instalaţiei de aprindere, 

defectele, m etodele de depistare şi 

rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

instalaţiei de aprindere.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

aprindere.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

aprindere.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

aprindere.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiei de aprindere.

D em ontarea-m ontarea elem entelor  

com ponente a instalaţiilor de aprindere.

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Stabileşte nom enclatura şi necesarul de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile 

necesare la reparaţie curentă a instalaţiilor de 

aprindere.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiilor de aprindere.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

■ M ăsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Studierea m odulului Mentenanţa motoarelor cu ardere internă se va baza pe cunoştinţele şi abilităţile obţinute din modulele:

S  Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice 

S  Pregătirea pentru exploatare a autom obilului

Specificaţii metodologice: 

Conţinutul modulului „ Mentenanţa motoarelor cu ardere internă"  trebu ie  să fie  abordat în tr-o  m anieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de 

particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Curricumul m odular „ Mentenanţa motoarelor cu ardere internă "  poate încorpora, în orice m om ent al procesului educativ, noi m ijloace sau resurse 

didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în auditorii şi laboratoare din unitatea de învăţăm ânt sau de la agentul economic, dotate  conform  

recom andărilor precizate în unităţile  de com petenţe enum erate  mai sus.

Activităţile de învăţare-predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile  

practice.

77
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Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile 

individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea vizează urm ătoarele aspecte:

■ aplicarea m etodelor centrate pe elev, abordarea tu tu ro r tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transform area elevului în coparticipant la 

propria instruire şi educaţie;

■ îm binarea şi o a lternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (docum entarea după diverse surse de inform are, observaţia 

proprie, exerciţiul personal, instruirea program ată, experim entul şi lucrul individual, lucrul cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, 

de grup), cum ar fi discuţiile, asaltul de idei, etc;

■ aplicarea unor m etode care să favorizeze relaţia nem ijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la m odele concrete, potrivite

com petenţelor din Curriculum;

■ însuşirea unor m etode de inform are şi de docum entare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea com petenţelor vizate de parcurgerea moduluilui „ Mentenanţa motoarelor cu ardere internă"  pot fi 

derulate urm ătoarele activităţi de învăţare:

• elaborarea de referate  interdisciplinare;

• exerciţii de docum entare din d iferite  surse (reviste de specialitate, cataloage de produse, in ternet, docum entaţia tehnică furnizată de producători,

reprezentanţe sau unităţi de service);

• vizite de docum entare la agenţii economici şi saloane auto;

• studii de caz asupra unor soluţii constructive pentru d iferite  com ponente ale m otorului;

• vizionări de m ateriale video;

• discuţii.

Pentru form area com petenţelor vizate de parcurgerea m odulului „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă", se recomandă urm ătoarele activităţi 

de învăţare:

■ exerciţii aplicative şi practice de identificare şi urm ărire a funcţionării mecanism elor şi instalaţiilor m otoarelor;

■ exerciţii aplicative şi practice de identificare a m aterialelor auxiliare folosite la funcţionarea elem ente lor mecanism elor şi instalaţiilor m otoarelor;

■ exerciţii aplicative de citire a docum entaţiei tehnice şi tehnologice.

Se consideră ca nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi dem onstrat de fiecare dintre rezultatele învăţării.



Sugestii de evaluare:

Evaluarea reprezintă partea finală a dem ersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic v-a măsura eficienţa întregului proces instructiv- 

educativ. Evaluarea urm ăreşte măsura în care elevii şi-au fo rm at com petenţele  propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi desfăşurată cât pentru cunoştinţele teoretice  a tât şi pentru abilităţile practice.

Evaluarea pentru cunoştinţele teoretice  se recomandă:

a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

-  Instrum entele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de unitatea de com petenţă: orale, scrise, practice.

-  Planificarea evaluării trebuie să aibă loc în tr-un  mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglom erarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de tim p.

-  Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de perform anţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de

evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b. Finală
În parcurgerea m odulului se va utiliza evaluarea form ativă şi la final una sumativă pentru verificarea atingerii com petenţelor. Elevii trebu ie  evaluaţi numai 

în ceea ce priveşte dobândirea com petenţelor specificate în cadrul acestui modul. O com petenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor 

converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic secundar:

- - j9
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Nr. crt. Criterii de realizare şi punctajul maxim acumulat Indicatorii de realizare şi punctajul maxim acumulat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru 30

Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a mecanism elor şi instalaţiilor 

m otorului.

10

Selectarea utilajelor, echipam entelor de protecţie specifice sarcinii de 

lucru.
10

Respectarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia  

mediului am biant, norm ativele, caietului de sarcini.
10

2. Realizarea sarcinii de lucru 50

Respectarea recom andărilor tehnologice în realizarea operaţiilor de 

control şi de reglaj ale e lem ente lor mecanism elor şi instalaţiilor 

m otorului.

10

Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj ale 

mecanism elor şi instalaţiilor m otorului, înlocuirea pieselor uzate. 
Executarea operaţiilor de rem ediere a defectelor conform  

diagnosticării deja efectuate.

20

Utilizarea corespunzătoare a echipam entelor de lucru specifice sarcinii 
de lucru.

10

Înlocuirea m ateria le lor de exploatare, precum şi a pieselor uzate. 
În tre ţinerea  tehnică a mecanism elor şi instalaţiilor m otorului. 
Actualizarea /se tarea  lăm pilor de control la panoul de bord.

10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii realizate 20
Docum entele de lucru sunt în tocm ite  corect. 10

Term inologia de specialitate este folosită corect. 10

Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, set de planşe cu părţile com ponente şi principiul de funcţionare a mecanism elor şi instalaţiilor m otorului, set de planşe cu 

instrucţiuni privind lucrările de m entenanţă a mecanism elor şi instalaţiilor m otorului, notebook, proiector m ultim edia şi ecran, piese reale din construcţia 

mecanism elor şi instalaţiilor m otorului, mostre, m achete. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.

8
O
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Instruire practică: autom obile în stare funcţională (m inim un autoturism  şi un autocam ion), seturi de m anuale cu privire la recom andările producătorilor 

de autom obile, soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.

Echipament tehnologic:
Elevator/canal de revizie; dulap cu scule; husă pentru protecţie aripă auto; trusă cu cheie dinam om etrică; echipam ente şi SDV (scule, dispozitive şi 

verificatoare) pentru realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie curentă a mecanism elor şi instalaţiilor m otorului, baie pentru spălarea pieselor; baie 

cu ultrasunet pentru injectoare; stand pentru verificarea injectoarelor la MAS; stand pentru verificarea in jectoarelor cu acţionare hidraulică la MAC; 

com presom etru pentru MAS şi MAC, m anom etru pentru verificarea presiunii uleiului în m otor, tester pentru verificarea etanşietăţii instalaţiei de răcire, 

refractom etru, term om etru  digital, dispozitiv pentru verificarea întinderilor curelelor, set de spioni, lampă portabilă(12V); stetoscop; stroboscop; m anom etru  

pentru verificarea presiunii combustibilului instalaţiei de alim entare a MAS şi MAC; recuperator de ulei; tava pentru antigel uzat, trusă de chei pentru filtre, 

m ultim etru .

Echipament de securitate:
Îm brăcăm inte profesională: salopetă şi încălţăm inte din m ateriale im perm eabile, ochelari de protecţie, mănuşi (la necesitate).

Materiale consumabile/materie primă:
Ulei de m otor; lichde de răcire; m ateriale consumabile (filtre, bujii, curele, piese de schimb); silicon de etanşare, pastă de rodat supape, soluţie pentru spălarea 

pieselor; detergenţi pentru aparate cu ultrasunete; detergenţi de curăţare -  spălare; lavete  

Resurse didactice recomandate:
1. Frăţilă Gh., Frăţilă M ariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

2. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

3. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe, Carp Vasile Tehnologii performante în alimentarea motoarelor cu ardere internă: Editura ABC 2012.

4. Vladim ir Ene, Tudor Ruusu, Gheorghe Stoianov, Octavian Ene, Lilia Buimestru Tehnologii avansate la a lim entarea m otoarelor auto: Chişinău 2003.

5. w w w .autoprospect.ru

6. w w w .e-autom obile .ro

7. h ttp ://v ia m o b ile .ru /
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Modulul 6. M entenanţa  echipam entului electric a autom obilului

Scopul modulului: Formarea com petenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a echipam entului electric a autom obilului, form area  

com petenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru m entenanţa  

echipam entului electric auto, aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă la 

executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1. Localizarea componentelor echipamentului electric 16 12 28

UC 2.
Mentenanţa instalaţiei de alimentare cu energie 

electrică
6 6 12

UC 3. Mentenanţa instalaţiei de pornire 4 6 10

UC 4. Mentenanţa instalaţiilor de aprindere 6 6 12

UC 5.
Mentenanţa instalaţiilor de iluminare şi semnalizare 

optică/acustică
4 6 10

UC 6. Mentenanţa aparatelor de bord auto. 4 12 16

Evaluare modul 2 6 8

Total 42 54 96

82 / 129



Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Localizarea generala a echipamentului electric

- Identifică sistemele şi com ponentele  

echipam entului electric-auto

- Analizează cerinţele tehnico- 
funcţionale specifice ale echipam entul 
electric

■ Clasificarea m ateria le lor electrotehnice:
- m ateriale conductoare;
- m ateriale semiconductoare;
- m ateriale magnetice;
- m ateriale electroizolante.

■ Caracteristicile şi param etrii câmpului electric. 
Proprietăţile şi caracteristicile câmpului magnetic.

■ Inducţia şi autoinducţia câmpului magnetic. Legea 

inducţiei electrom agnetice.
■ M ărim i electrice din circuitele de curent continuu  

(defin ire, unităţi de măsură, m ultipli şi submultipli, 
transform ări ale unităţilor de măsură):
- intensitatea curentului electric,
- tensiunea electrică,
- rezistenţa electrică,
- puterea electrică.

■ Legi şi teo rem e pentru determ inarea m ărim ilor 

electrice din circuitele de curent continuu (enunţ, 
relaţii m atem atice):
- Legea lui Ohm,
- Legea lui Joule-Lentz,
- Teorem ele lui Kirchhoff.

■ Circuite electrice de curent continuu: circuite cu 

rezistoare/condensatoare asociate în serie, paralel

16

M ontarea circuitelor electrice şi 
asocierea rezistenţelor: serie, paralel, 
mixtă.
Măsurarea m ărim ilor electrice in circuite 

de curent continuu.
Citirea schemelor electrice şi localizarea 

com ponentelor electrice pe autom obil.

12
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

şi mixt.
■ A parate analogice şi digitale pentru măsurarea  

m ărim ilor electrice in circuite de curent continuu:
- am perm etre;
- voltm etre;
- w atm etre;
- m ultim etre.

■ Echipamentului electric-auto:
- destinaţia şi clasificarea echipam entului electric ;
- com ponentele circuitelor electrice pasive şi 

active;
- cerinţele tehnico-funcţionale specifice ale 

echipam entul electric.
■ Schemele electrice. Simboluri şi reguli de 

reprezentare grafică:
- principalele reguli şi simboluri de reprezentare  

grafică a schem elor electrice;
- clasificarea schemelor electrice;
- com ponentele şi structura circuitelor electrice;
- dispunerea conductoarelor şi com ponentelor 

electrice.
■ Conectori, siguranţe şi relee utilizate în construcţia 

vehiculelor rutiere:
- în trerupătoare , com utatoare şi conectori: rol 
funcţional, clasificare, soluţii constructive, funcţionare, 
utilizare;
- relee: rol funcţional, clasificare, schemele

oo
4
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

electrice şi de conexiune, utilizare;
- siguranţe: rolul funcţional, clasificare, soluţii 
constructive, utilizare.
■ Exerciţii de citire a schemelor electrice şi de 

localizare a com ponentelor.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în muncă.

Unitatea de competenţă 2. Mentenanţa instalaţiei de alimentare cu energie electrică
- Identifică com ponentele instalaţiei 

de alim entare cu energie electrică a 

autom obilelor.

- Citeşte schemele electrice specifice.

- Analizează construcţia şi funcţionarea  

instalaţiei de alim entare cu energie electrică 

al autom obilelor.

- Identifică şi pregăteşte SDV necesare 

pentru executarea lucrărilor.

- D eterm ină piesele de schimb şi 

m aterialele consumabile necesare pentru  

intervenţia tehnică.

- Aplică mijloacele de protecţie  

individuale şi respectă norm ele de 

securitate în muncă.

- Execută operaţiile  de dem ontare-

■ Baterii de acum ulatoare, a lternatoare şi relee  

regulatoare de tensiune:

- rol funcţional, clasificare;

- soluţii constructive;

- principii de funcţionare şi param etrii funcţionali;

- scheme electrice de conectare;

- analiza com parativă a d iferite lor tipuri de baterii de 

acum ulatoare şi alternatoare;

- operaţii de în tre ţin ere  tenică.

■ Norm ele de securitate şi sănătate în muncă şi 

de protecţie a mediului.

6

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de 

alim entare cu energie electrică. 
D em ontarea -  m ontarea com ponentelor 

instalaţiei de alim entare cu energie 

electrică

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

m ontare, în tre ţin ere  a instalatii de 

alim entare cu energie electrică a 

autom obilelor.

- Verifică calitatea lucrarilor efectuate.

- Aplică norm ele de securitate şi 

sănătate în muncă şi de protecţie a 

m ediului.

Unitatea de competenţă 3. Mentenanţa instalaţiei de pornire
- Identifică com ponentele instalaţiei de 

pornire cu dem aror a autom obilelor

- Citeşte schemele electrice specifice.

- Analizează construcţia şi funcţionarea  

instalaţiei de pornire cu dem aror a 

autom obilelor.

- Identifică şi pregăteşte SDV necesare 

pentru executarea lucrărilor.

- D eterm ină piesele de schimb şi 

m aterialele consumabile necesare pentru  

intervenţia tehnică.

- Aplică mijloacele de protecţie  

individuale şi respectă norm ele de 

securitate în muncă.

- Execută operaţiile  de dem ontare-

■ M otoru l electric de pornire -  dem arorul:

- destinaţie, condiţii pe care trebu ie  să le 

îndeplinească pornirea electrică;

- clasificare instalatiei de pornire electrică, e lem ente  

com ponente;

- schema electrică de conectare a electrom otorulu i de 

pornire (citirea şi identificarea com ponentelor);

- construcţia şi funcţionarea dem aroarelor;

- analiza com parativă a sistem elor şi dem aroarelor 

utilizate în diferite  construcţii de autom obile;

- factorii care influenţează pornirea m otoarelor;

- m etode de facilitare a pornirii m otorului în sezonul 

rece;

- operaţii de în tre ţin ere  a dem arorului.

■ Norm ele de securitate şi sănătate în muncă şi

4

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de 

pornire.

D em ontarea -  m ontarea com ponentelor 

instalaţiei de pornire.

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

m ontare, în tre ţinere  a instalatiei de pornire 

cu dem aror a autom obilelor

- Verifică calitatea lucrarilor efectuate.

- Aplică norm ele de securitate şi 

sănătate în muncă şi de protecţie a 

m ediului.

de protecţie a mediului.

Unitatea de competenţă 4. Mentenanţa instalaţiilor de aprindere
- Identifică com ponentele instalaţiei de 

aprindere a autom obilelor.

- Citeşte schemele electrice specifice.

- Analizează construcţia şi funcţionarea  

instalaţiei de aprindere a autom obilelor

- Identifică şi pregăteşte SDV necesare 

pentru executarea lucrărilor.

- D eterm ină piesele de schimb şi 

m aterialele consumabile necesare pentru  

intervenţia tehnică.

- Aplică mijloacele de protecţie  

individuale şi respectă norm ele de 

securitate în muncă.

- Execută operaţiile  de dem ontare- 

m ontare, în tre ţinere  a instalaţiei de

■ Instalatia de aprindere:

- rol funcţional, clasificare;

- cerinţe faţă de sistemele m oderne de aprindere;

- param etrii de bază ai instalatilor de aprindere;

- scheme electrice ale instalatilor de aprindere clasic 

şi electronic;

- construcţia şi funcţionarea com ponentelor 

instalaţiei de aprindere: bobine de inducţie, bujii de 

aprindere, senzori;

- analiza com parativă a diverselor sisteme de 

aprindere;

- operaţii de în tre ţin ere  a instalaţiei de aprindere.

■ Norm ele de securitate şi sănătate în muncă şi 

de protecţie a mediului.

6

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiei de 

aprindere.

D em ontarea -  m ontarea com ponentelor 

instalaţiei de aprindere.

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

aprindere a autom obilelor

- Verifică calitatea lucrarilor efectuate.

- Aplică norm ele de securitate şi 

sănătate în muncă şi de protecţie a 

m ediului.

Unitatea de competenţă 5. Mentenanţa instalaţiilor de iluminare şi semnalizare optică/acustică

- Identifică com ponentele instalaţiei 

electrice pentru ilum inarea şi semnalizare  

optică/acustică.

- Citeşte schemele electrice specifice.

- Analizează construcţia şi funcţionarea  

instalaţiei electrice pentru ilum inarea şi 

semnalizare optică/acustică

- Identifică şi pregăteşte SDV necesare 

pentru executarea lucrărilor.

- D eterm ină piesele de schimb şi 

m aterialele consumabile necesare pentru  

intervenţia tehnică.

- Aplică mijloacele de protecţie  

individuale şi respectă norm ele de 

securitate în muncă.

- Execută operaţiile  de dem ontare- 

m ontare, în tre ţin ere  instalaţiei electrice

■ Instalaţia electrică pentru ilum inare şi 

semnalizare optică/acustică:

- rol funcţional, clasificare;

- scheme electrice ale instalaţiei pentru ilum inarea şi 

semnalizare optică (citirea şi identificarea  

com ponentelor);

- faruri şi lămpi pentru semnalizare şi iluminare, 

clasificare, construcţie şi funcţionare;

- analiza com parativă a d iferite lor tipuri de faruri şi 

lămpi pentru autom obile

- com utatoare de lumini, relee de semnalizare, 

scheme de conectare;

- instalaţia electrică pentru semnalizare acustică;

- operaţii de în tre ţinere  şi înlocuire a instalaţiei 

electrice pentru iluminarea şi semnalizare 

optică/acustică.

■ Norm ele de securitate şi sănătate în muncă şi

4

În tre ţinerea  tehnică a instalaţiilor de 

ilum inare şi semnalizare optică/acustică. 

D em ontarea -  m ontarea com ponentelor 

instalaţiilor de ilum inare şi semnalizare 

optică/acustică.

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

pentru ilum inarea şi semnalizare 

optică/acustică

- Verifică calitatea lucrarilor efectuate.

- Aplică norm ele de securitate şi 

sănătate în muncă şi de protecţie a 

m ediului.

de protecţie a mediului.

Unitatea de competenţă 6. Mentenanţa a paratelor de bord auto
- Identifică aparatele de bord auto.

- Citeşte schemele electrice specifice.

- Analizează construcţia şi funcţionarea  

aparatelor de bord auto.

- Identifică şi pregăteşte SDV necesare 

pentru executarea lucrărilor.

- D eterm ină piesele de schimb şi 

m aterialele consumabile necesare pentru  

intervenţia tehnică.

- Aplică mijloacele de protecţie  

individuale şi respectă norm ele de 

securitate în muncă.

- Execută operaţiile  de dem ontare- 

m ontare, în tre ţinere  a aparatelor de bord 

auto.

- Verifică calitatea lucrarilor efectuate.

■ Aparate de bord:

- criterii de clasificare, tipuri, rol funcţional;

- scheme electrice de conexiune(citirea şi 

identificarea com ponentelor).

■ Construcţia şi principiul de funcţionare a 

apratelor de bord:

- vizezom etrului şi tahom etrului,

- indicatorului de tem peratură;

- indicatorului de presiune;

- indicatorului nivelului de combustibil;

- m artorii de bord.

■ O peraţii de în tre ţinere  şi înlocuire a aparatelor 

de bord.

■ Norm ele de securitate şi sănătate în muncă şi 

de protecţie a mediului.

4

Aprecierea funcţionalităţii componen  

te lo r aparatelor de măsură şi control. 

D em ontarea -  m ontarea com ponentelor 

aparatelor de măsură şi control.

12
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Aplică norm ele de securitate şi 

sănătate în muncă şi de protecţie a 

m ediului.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Studierea modulul Mentenanţa echipamentului electric auto se va baza pe cunoştinţele şi abilităţile obţinute din m odulele:

S  Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice 

S  Pregătirea pentru exploatare a autom obilului

Specificaţii metodologice:
Formarea com petenţelor profesionale generale şi specifice în cadrul m odulului Mentenanţa echipamentului electric auto este asigurată prin realizarea 

urm ătoarelor activităţi didactice: instruirea teoretică şi instruirea practică.

În  cadrul instruirii teoretice  se vor form a cunoştinţe faptice vizând construcţia generală a echipam entului electric auto, principiile şi tehnologia de m entenanţă  

generală a echipam entului electric auto. A bilităţile de localizare a com ponentelor şi executare a lucrărilor de m entenanţă a echipam entului electricauto vor fi 

dobândite de elevi în cadrul activităţilor de instruire practică. Aceste două form e de activitate didactică vor asigura şi fo rm area atitudin ilor necesare pentru  

activitatea profesională.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are drept obiectiv de a individualiza şi adapta procesul didactic la particularităţile elevilor; de a centra 

procesul de predare /învăţare  pe elev, necesităţile şi disponibilităţile acestuia. Cunoştinţele predate vor avea un caracter aplicativ, ceea ce va perm ite elevilor să 

deţină abilităţi de soluţionare a problem elor practice, în procesul activităţii la în treprinderile  de transport auto şi staţiile de service auto. Lucrul în grup, simularea, 

discuţiile de grup, prezentările video, m ultim edia şi electronice, vizitele de studii la agenţi economici etc. contribuie la învăţarea eficientă, dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, com petiţional şi a creativităţii elevilor.

K>
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Repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut în cadrul modulului, răm âne la discreţia cadrelor didactice. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea tem elor, 

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către elevi. Numărul to ta l de ore pe modul, precum şi pentru instruirea 

teoretică şi practică, va răm âne neschimbat.

Activităţile de instrire practică se vor realiza prepoderent în cadrul ate lierelor instituţiei de învăţăm înt după studierea fundam entării teoretice  a lucrării practice ce 

trebu ie  să fie desfăşurată. La realizarea lucrărilor practice elevii fo r fi repartizaţi în echipe a câte 3 -4  persoane, fiecarea echipă vor realiza lucrările planificate din 

cadrul unităţii de com petenţă prin rotaţie. Gama de autom obile im plicate în activităţile practice trebu ie  să fie  la posibilitate diversă, dar cel puţin va include un 

model de autoturis şi un model de camion.

Sugestii de evaluare:
În  cadrul m odulului Mentenanţa echipamentului electric auto se va realiza evaluarea fo rm ativă /continuă a fiecărei unităţi de com petenţă şi evaluarea sumativă a 

com petenţelor dobândite în cadrul modulului.

Evaluarea cunoştinţelor fo rm ate  în cadrul instruirii teoretice  se recom andă de a fi realizată prin aplicarea chestionării orale sau scrise, ca instrum ente de evaluare  

scrisă se recomandă de a aplica fişe de lucru, teste.

Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor fo rm ate  în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare  

prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic  

secundar:

K>
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Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat
Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim 

acordat
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

30

Identificarea şi localizarea com ponentelor autom obilului 10

Selectarea echipam entelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10

Selectarea m ateria le lor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii puse 10

2. Realizarea sarcinii de lucru

50

Respectarea succesiunii şi recom andaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea 

realizării operaţiilor tehnologice
10

Aplicarea adecvată a echipam entelor şi SDV 20

Aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor 

şi a norm elor de protecţie a mediului
10

Încadrarea în tim pul acordat 10

Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a autom obilului în tim pul executării lucrărilor 

de dem ontare - m ontare.
10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru

20 Aplicarea corectă a term enologiei specifice de activitate 10

Com pletarea corectă a docum entaţiei specifice 10

Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus.

Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, planşe cu com ponente a autom obilului, notebook, proiector m ultim edia şi ecran. Opţional: tablă interactivă, conexiune la 

internet.

Instruire practică: autom obile în stare funcţională(m inim  un autoturism  şi un autocam ion), soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.

92
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Echipament tehnologic:
Utilaje: Elevator/canal de revizie; banc de testare a generatoarelor şi dem aroarelor, aparate pentru verificat şi reglat faruri.

SDV: trusă scule electrician auto; m ultim etru , tes ter pentru baterii de acum ulatoare, ciocan de lipăit, lampă portabilă(12V), huse protecţie autom obil.

Materiale consumabile/materie primă: cabluri de conexiune, conectori -ad ap to ri, siguranţe, relee, becuri auto şi altele.

Echipament de securitate: îm brăcăm inte profesională; salopetă.

Resurse didactice recomandate:
1. Antonescu Elena, Frăţilă M ariana, Şteflea Alexandru - INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE AUTO, TEHNOLOGIA MESERIEI ELECTROMECANIC AUTO, MANUAL  

PENTRU LICEELE INDUSTRIALE, CLASELE A XI -A  ŞI A XII -A , BUCUREŞTI, 1994, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A

2. Frăţilă Gh., Frăţilă M ariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.

3. M . Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipam ente auto. M anual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .

4. Samoilă Sterian, Tocaciuc Gheorghe, Cordonescu Gabriel -  INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE AUTO, TEHNOLOGIA MESERIEI ELECTRICIAN AUTO, PENTRU ŞCOLI 
PROFESIONALE ANII I - I I ,  EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A., BUCUREŞTI - 1994

5. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

6. Tocaciuc Gh. - INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE AUTO, TEHNOLOGIA MESERIEI ELECTRICIAN AUTO, PENTRU ŞCOLI PROFESIONALE ANUL III, EDITURA 

DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A., BUCUREŞTI -  1993

7. w w w .e-autom obile .ro
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Modulul 7. M entenanţa  com ponentelor transm isiei autom obilului

Scopul modulului: Formarea com petenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a transm isiei autom obilului, form area com petenţelor 

profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru M entenan ţa  com ponentelor 

transm isiei autom obilului, aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă la executarea  

lucrărilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie 

a ambreiajului
8 12 20

UC 2.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie 

a cutiei de viteze
16 24 40

UC 3.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie 

a transmisiei longitudinale(cardanice)
4 12 16

UC 4.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie 

a punţii motoare faţă
8 18 26

UC 5.
Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie 

a punţii motoare spate
10 24 34

Evaluare modul
2 6 8

Total 48 96 144
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Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a ambreiajului
-Identifică şi localizează com ponentele am breajului. 

-Evaluează funcţionarea calitativă şi cantitativă, 

starea tehnică a am breajului.

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a am breajului în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile. 

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ ină condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a am breajului.

-Selectează echipam ente şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a am breajului.

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a am breajului în corespundere  

cu recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută operaţiile  de control, de ungere, de 

strângere şi reglaj a ansam blurilor şi 

subansamblurilor am breiajului.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /

■ Cuplaje. Tipuri de cuplaje.

■ Am breiajul: destinaţie, tipuri 

constructive.

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia am breiajului: principii de 

asamblare, piese şi repere.

■ Structura mecanism elor, e lem ente  

cinem atice ale am briajului.

■ M ateria le  utilizate în construcţia 

am briajelor.

■ Clasificarea mecanism elor de 

acţionare, după varianta constructivă: 

instalaţii mecanice, hidra-ulice, 

pneum atice, electrice, electrom ecanice din 

construcţia am breiajului : e lem ente  

com ponente, scheme structurale  

(cinem atice, hidraulice, pneum atice, 

electrice, bloc)

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a am breiajului (operaţii, 

mijloace de lucru necesare, reguli şi

8

În tre ţinerea  tehnică a am breiajului .

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

am breiajului de pe autom obil.

Defectarea com ponentelor am breiajului.

12

9
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

dem ontare a com ponentelor autom obilului 

-Stabileşte şi repartizează necesarul de resurse 

pentru pregătirea şi efectuarea lucrărilor de 

reparare.

-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

am breajului.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor am breajului.

-Defectează com ponentele(piesele) am breajului. 

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă

-Verifică calitatea lucrărilor executate..

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

proceduri)

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor am breiajului.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a echipam entelor 

am breiajului.

■ Lucrări de m entenanţă a 

am breiajului:

- scule, dispozitive, instalaţii şi utilaje de 

în tre ţin ere  şi reparaţii

- docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie.

■ O peraţii de în tre ţinere  a 

am breiajului:

- curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea 

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /

96
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

com pletarea fluidelor de lucru, reglări, 

dem ontări ale subansamblurilor şi pieselor 

care necesită operaţii de în tre ţin ere  /  

înlocuire etc.

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a am breiajului. Norm e de securitate şi 

sănătate în muncă, de prevenire şi stingere 

a incendiilor, specifice.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale am breiajului.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 2. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a cutiei de viteze,cutiei de distribuţie
-Identifică şi localizează com ponentele cutiei de 

viteze

-Utilizeaqză docum entaţia tehnică pentru localizarea 

com ponentelor pe autom obil şi identificarea  

legăturilor funcţionale cu alte com ponente  

-Evaluează funcţionarea calitativă şi cantitativă, 

starea tehnică a cutiei de viteze

■ Cutia de vitezie: destinaţie, tipuri 

constructive.

■ Noţiuni generale despre transmisii 

mecanice. Destinaţia şi clasificarea.

■ Transmisii cu roţi d inţate. Noţiuni 

generale. Clasificarea. Avantaje şi 

neajunsuri. constructive şi de funcţionare.

16

În tre ţinerea  tehnică a cutiei de viteze.

D em ontarea-m ontarea cutiei de viteze  

de pe autom obil.

Dezasamblarea -  asamblarea cutiei de

24
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a cutiei de viteze în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ ină condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a cutiei de viteze.

-Selectează echipam ente şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a am breajului.

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a am breajului în corespundere  

cu recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută operaţiile  de control, de ungere, de 

strângere şi reglaj a ansam blurilor şi 

subansamblurilor cutiei de viteze.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor cutiei de viteze. 

-Selectează mijloacele de lucru necesare.

-Identifică piesele pereche.

-Execută operaţiile  de m ontare /  dem ontare a

■ Osii şi arbori, defin ire şi clasificare.

■ Lagăre. Lagăre de rostogolire şi 

alunecare. Construcţia, clasificarea şi 

notarea rulm enţilor.

■ Com punerea generală a cutiei de 

viteze. Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia cutiei de viteze: principii de 

asamblare, piese şi repere.

■ Param etrii principali ai cutiei de 

viteze (dimensionali, de masă şi de 

perform anţă).

■ Lubrifianţi, clasificarea uleiurilor de 

transmisie.

■ Clasificarea cutiilor de viteze după 

modul de schimbare a trep te lo r cutiei de 

viteze.

■ Instalaţii mecanice, hidra-ulice, 

pneum atice, electrice, electrom ecanice din 

construcţia mecanismului de acţionare a 

cutiei de viteze : e lem ente com ponente, 

scheme structurale (cinem atice, hidraulice, 

pneum atice, electrice, bloc)

■ Sim ptom e de funcţionare

viteze.

Curăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor cutiei de viteze.

ю
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

com ponentelor cutiei de viteze.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor cutiei de viteze.

-Defectează com ponentele(piesele) cutiei de viteze. 

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă

-Verifică calitatea lucrărilor executate..

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor cutiei de viteze.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a com ponentelor cutiei de 

viteze.

■ O peraţii de în tre ţinere  a cutiei de 

viteze:

- -curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea 

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

- -periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea fluidelor de lucru, reglări, 

dem ontări ale subansamblurilor şi pieselor 

care necesită operaţii de în tre ţinere  /  

înlocuire etc.

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

cutiei de viteze (operaţii, mijloace de lucru 

necesare, reguli şi proceduri).

■ Lucrări de dezasam blare - asamblare 

a cutiei de viteze (operaţii, mijloace de

99
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

lucru necesare, reguli şi proceduri).

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a cutiei de viteze. Norm e de tehnica 

securităţii muncii, de prevenire şi stingere a 

incendiilor, specifice.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

lucrări de reparare (fişe tehnologice, 

planuri de operaţii, m anuale de reparaţii).

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţii ale cutiei de viteze.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 3. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a transmisiei longitudinale(cardanice)
-Utilizează docum entaţia tehnică pentru localizarea 

com ponentelor pe autom obil şi identifică legăturile  

funcţionale cu alte com ponente  

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor transmisiei 

longitudinale

-Selectează mijloacele de lucru necesare 

-Identifică piesele pereche.

-Execută operaţiile  de m ontare /  dem ontare a 

com ponentelor transm isiei longitudinale.

■ Transmisia longitudinală: destinaţie, 

tipuri constructive.

■ Ansambluri şi subansambluri din 

construcţia transm isiei longitudinale: 

principii de asamblare, piese şi repere.

■ Unsori consistente: clasificarea , 

caracteristici generale.

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor transm isiei longitudinale.

4

În tre ţinerea  tehnică a transmisei 

longitudinale.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

transm isiei longitudinale.

Dezasamblarea -  asamblarea articulaţiei 

cardanice.

12
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

-Recunoaşte d iferite le  variante constructive de 

autom obile şi com ponentele transmisiei 

longitudinal.

-Sesizează sim ptom ele de funcţionare defectuoasă 

sau nefuncţionalitate a com ponentelor transmisiei 

longitudinale.

-Asociază cauze posibile unor sim ptom e de 

nefuncţionalitate sau funcţionare defectuoasă. 

-Foloseşte docum entaţia tehnică pentru 

identificarea şi localizarea unor defecte ale 

com ponentelor auto.

-Utilizează docum entaţia tehnică pentru stabilirea 

lucrărilor de m entenanţă (curente şi periodice) a 

transm isiei longitudinale.

-Identifică operaţiile  şi succesiunea acestora în 

cadrul d iferite lor lucrări de m entenanţă a 

transm isiei longitudinale

-Selectează sculele, dispozitivele, instalaţiile şi /  sau 

utilajele necesare executării operaţiilor de 

în tre ţin ere  a transmisiei longitudinale  

- Stabileşte şi repartizează necesarul de resurse 

pentru operaţiile  de în tre ţinere  tehnică şi reparaţia  

curentă (piese de schimb şi de rezervă, fluide de

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a echipam entelor 

transm isiei longitudinale.

■ O peraţii de în tre ţinere  a transmisiei 

longitudinale:

- curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea 

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea m aterialelor lubrifiante, 

reglări, dem ontări ale subansamblurilor şi 

pieselor care necesită operaţii de 

în tre ţin ere  /  înlocuire etc.

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a transm isiei longitudinale  

(operaţii, m ijloace de lucru necesare, reguli 

şi proceduri).

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie a transmisiei

Curăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor tranm isiei cardanice.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

lucru, S.D.V.-uri si A .M .C.-uri, istalaţii şi utilaje etc.) 

-Execută operaţiile  de în tre ţin ere  tehnică a 

transm isiei longitudinale.

-Execută operaţiile  de m ontare /  dem ontare a 

com ponentelor transm isiei longitudinale.

-Verifică calitatea lucrărilor executate..

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

longitudinale.

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţie a transmisiei 

longitudinale.

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a transm isiei longitudinale.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 4. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a punţii motoare faţă

-Identifică şi localizează com ponentele punţii 

m otoare faţă

-Evaluează funcţionarea calitativă şi cantitativă,

starea tehnică a punţii m otoare faţă

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de

în tre ţin ere  tehnică a punţii m otoare faţă în

corespundere cu recom andările producătorilor de

autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ ină condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a punţii m otoare faţă  

-Selectează echipam ente şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru realizarea

■ Construcţia şi funcţionarea punţii 

m otoare faţă (rol, e lem ente constructive, 

principii de funcţionare, param etrii 

caracteristici, regim uri de funcţionare).

■ Reductoare o treaptă: rol, tipuri 

constructive, e lem ente  constructive, 

principii de funcţionare.

■ D iferenţial pentru punţi m otoare: 

rol, tipuri constructive, e lem ente  

constructive, principii de funcţionare.

■ Arborii planetari: rol, tipuri 

constructive, e lem ente  constructive, 

principii de funcţionare.

■ Sim ptom e de funcţionare

8

În tre ţinerea  tehnică punţii m otoare faţă.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

punţii m otoare faţă.

Dezasamblarea -  asamblarea 

reductorului punţii m otoare faţă.

Curăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor punţii m otoare faţă.

18
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau reparaţie  

curentă a punţii m otoare faţă .

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a punţii m otoare faţă în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Executa operaţiile  de control, de ungere, de 

strângere şi reglaj a ansam blurilor şi 

subansamblurilor a punţii m otoare faţă  

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor punţii m otoare faţă  

-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

punţii m otoare faţă.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor a punţii m otoare faţă.

-Defectează com ponentele(piesele) a punţii 

m otoare faţă.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă

-Verifică calitatea lucrărilor executate.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

protecţia m ediului am biant.

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor a punţii m otoare faţă.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a com ponentelor a punţii 

m otoare faţă.

■ O peraţii de în tre ţin ere  a punţii 

m otoare faţă:

- curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea 

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea fluidelor de lucru, reglări, 

dem ontări ale subansamblurilor şi pieselor 

care necesită operaţii de în tre ţinere  /  

înlocuire etc.

■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a punţii m otoare faţă  

(operaţii, m ijloace de lucru necesare, reguli 

şi proceduri)

■ Organizarea activităţilor de reparare

o
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

a punţii m otoare faţă.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie a punţii m otoare faţă.

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţie a punţii m otoare  

faţă.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Unitatea de competenţă 5. Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a punţii motoare din spate/intermediare
-Identifică şi localizează com ponentele punţii 

m otoare spate.

-Evaluează funcţionarea calitativă şi cantitativă, 

starea tehnică a punţii m otoare spate.

-Consultă şi stabileşte nom enclatura lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică a punţii m otoare spate în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

-Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ ină condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a punţii m otoare spate.

-Selectează echipam ente şi SDV (sculele,

■ Construcţia şi funcţionarea punţii 

m otoare din spate /in term ediare  (rol, 

elem ente constructive, principii de 

funcţionare, param etrii caracteristici, 

regim uri de funcţionare).

■ Reductoare cu mai m ulte trep te : rol, 

tipuri constructive, e lem ente  constructive, 

principii de funcţionare.

■ D iferenţial interaxial: rol, tipuri 

constructive, e lem ente  constructive, 

principii de funcţionare.

■ Arborii planetari punte spate: rol, 

tipuri constructive, e lem ente  constructive,

10

În tre ţinerea  tehnică punţii m otoare din 

spate.

D em ontarea-m ontarea com ponentelor 

punţii m otoare din spate.

Dezasamblarea -  asamblarea 

reductorului punţii m otoare din spate.

Curăţarea/spălarea şi defectarea  

pieselor punţii m otoare din spate.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

dispozitivele şi verificatoarele) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a punţii m otoare spate .

-Selectează m aterialele de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a punţii m otoare spate în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Executa operaţiile  de control, de ungere, de 

strângere şi reglaj a ansam blurilor şi 

subansamblurilor a punţii m otoare spate.

-Stabileşte succesiunea operaţiilor de m ontare /  

dem ontare a com ponentelor punţii m otoare spate 

-Execută lucrările de dem ontare -  rem ontarea a 

punţii m otoare spate.

-Execută lucrările de dezasam blare -  asamblare a 

com ponentelor a punţii m otoare spate.

-Defectează com ponentele(piesele) a punţii 

m otoare spate.

-Stabileşte nom enclatura şi necesarului de piese de 

schimb, de m ateriale consumabile necesare la 

reparaţie curentă.

-Verifică calitatea lucrărilor executate.

-Aplică norm ele de securitate şi sănătate în muncă,

principii de funcţionare.

■ Transmisia finală: rol, tipuri 

constructive, e lem ente  constructive, 

principii de funcţionare.

■ Sim ptom e de funcţionare  

defectuoasă /  nefuncţionare a 

com ponentelor a punţii m otoare din spate.

■ Cauze posibile asociate sim ptom elor 

de funcţionare defectuoasă sau 

nefuncţionare a com ponentelor punţii 

m otoare din spate.

■ O peraţii de în tre ţin ere  a punţii 

m otoare din spate:

- curente (Ic): verificarea înainte de 

plecarea în cursă, controlul şi îngrijirea  

zilnică, ungerea pieselor în mişcare, 

verificarea pe parcurs, reparaţii curente, 

înlocuiri de piese

- periodice (Ip1 şi Ip2) schimbarea /  

com pletarea fluidelor de lucru, reglări, 

dem ontări ale subansamblurilor şi pieselor 

care necesită operaţii de în tre ţinere  /  

înlocuire etc.

oLh
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

protecţia m ediului am biant. ■ Lucrări de m ontare-dem ontare  a 

com ponentelor a punţii m otoare din spate 

(operaţii, m ijloace de lucru necesare, reguli 

şi proceduri)

■ Organizarea activităţilor de reparare  

a punţii m otoare din spate.

■ Docum entaţia tehnică utilizată la 

executarea operaţiilor de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie a punţii m otoare din 

spate.

■ Criterii de calitate a lucrărilor de 

în tre ţin ere  şi reparaţie a punţii m otoare din 

spate.

■ Norm e de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului: Studierea modulul Mentenanţa componentelor transmisiei automobilului va fi mai eficientă în cazul 

când elevii au studiat m odulele:

S  Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice 

S  Pregătirea pentru exploatare a autom obilului 

Specificaţii metodologice: Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în 

considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

K>
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Acestea vizează urm ătoarele aspecte:

■ aplicarea m etodelor centrate pe elev, abordarea tu tu ro r tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transform area elevului în coparticipant la 

propria instruire şi educaţie;

■ îm binarea şi o a lternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (docum entarea după diverse surse de inform are, observaţia 

proprie, exerciţiul personal, instruirea program ată, lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul 

discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

■ folosirea unor m etode care să favorizeze relaţia nem ijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la m odele concrete, potrivite com petenţelor 

din modul;

■ însuşirea unor m etode de inform are şi de docum entare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea com petenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi deru late urm ătoarele activităţi de învăţare:

•  elaborarea de referate interdisciplinare;

•  exerciţii de docum entare din diferite  surse (cataloage de m ateriale şi m ijloace de lucru utilizate la diagnosticarea în tre ţinerea  şi reparea autom obilelor, 

In ternet, docum entaţia tehnică furnizată de producatori, reprezentanţe sau unităţi de service);

•  vizite de docum entare la agenţii economici cu obiect de activitate în dom eniul m entenanţei şi reparării autovehiculelor sau cu parc propriu de 

autovehicule;

•  studii de caz asupra d iferitelor tehnici şi tehnologii de testare, diagnosticare, în tre ţinere  şi reparare a autom obilelor;

•  vizionări de m ateriale video (casete video, CD -  uri);

•  discuţii.

Sugestii de evaluare: În cadrul m odulului Mentenanţa componentelor transmisiei automobilului se va realiza evaluarea fo rm ativă /continuă a fiecărei 

unităţi de com petenţă şi evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul modulului.

Propunem urm ătoarele instrumente de evaluare continuă a cunoştinţelor:

•  fişe de observaţie;

•  fişe test;

•  fişe de lucru;

•  fişe de autoevaluare;

K>
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•  teste de verificarea cunoştinţelor cu item i cu alegere m ultiplă, item i alegere duală, item i de com pletare, item i de tip  pereche, item i de tip  întrebări 

structurate sau item i de tip  rezolvare de problem e.

Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor fo rm ate  în cadrul lucrărilor practice se recomandă de a fi realizată prin aplicarea criteriilor şi indicatorilor de realizare  

prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul-cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic  

secundar:

Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat
Nr. Criterii de realizare şi punctajul maxim 

acordat
Indicatori de realizare şi punctajul maxim acordat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

30

Identificarea şi localizarea com ponentelor autom obilului 10

Selectarea echipam entelor şi SDV pentru realizarea sarcinii puse 10

Selectarea m ateria le lor consumabile şi fruidelor tehnice pentru realizarea sarcinii puse 10

2. Realizarea sarcinii de lucru

50

Respectarea succesiunii şi recom andaţiilor tehnologice de executare a lucrărilor. Calitatea  

realizării operaţiilor tehnologice
10

Aplicarea adecvată a echipam entelor şi SDV 20

Aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor 

şi a norm elor de protecţie a mediului
10

Încadrarea în tim pul acordat 10

Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a autom obilului în tim pul executării lucrărilor 

de dem ontare - m ontare.
10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii de 

lucru

20 Aplicarea corectă a term enologiei specifice de activitate 10

Com pletarea corectă a docum entaţiei specifice 10

oOO
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Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică  

şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor 

practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai sus.

Mijloace didactice:
Echipament tehnologic: Pentru parcurgerea m odulului se recomandă utilizarea urm ătoarelor resurse minime:

•  com puter, videoproiector, suporturi de curs /  aplicative (audio-video), softuri educaţionale

•  mijloace de testare şi diagnosticare: , m anom etre, te rm o m etre , vâscozimetre, aparate pentru verificarea şi reglarea jocurilor unghiulare, dispozitiv cu riglă 

gradată pentru verificarea am breiajului.

•  SDV-uri, utilaje şi echipam ente pentru în treţinerea şi repararea autom obilelor (truse de scule, elevatoare, cricuri, macarale, suporturi, recuperatoare de

ulei , tehnică de testare şi scanare a defectelor etc.), standuri pentru dezasam blare -  asamblare agregate, cuvă spălat piese.

Echipament de securitate: Haine de protecţie, mănuşi; ochelari de protecţie; încălţăm inte

Materiale consumabile/materie primă: M ateria le  lubrifiante, garnituri de etanşare, press-garnituri, e lem ente  de fixare şi strângere  

Resurse didactice recomandate:
1. Gheorghe Fraţilă, M ariana Fraţilă, Sterian Samoilă -  Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008

2. M ihai Stratulat, Cristian Andrescu, -  Diagnosticarea automobilului, Editura Ştiinţă & Tehnică, Bucureşti, 1997

3. M . Poenaru, A. Leluţiu, Instalaţii şi echipam ente auto. M anual pentru licee indusriale Cl. a IX-a ;a X-a. Ed. Didactică si Pedagogică , R.A. Bucureşti , 1992 .

4. Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.

5. w w w .e-au tom obile .ro

o9
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Modulul 8. Mentenanţa instalaţiilor auxiliare a automobilului

Scopul modulului: Formarea com petenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor auxiliare a autom obilului, form area  

com petenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru m entenanţa  

instalaţiilor auxiliare a autom obilului, aplicarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă la 

executarea lucrărilor.

Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total

UC 1.
Mentenanţa ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.
2 2 4

UC 2.
Mentenanţa instalaţiei de încălzire şi climatizare a 

habitaclului.
2 2 4

UC 3.
Mentenanţa instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a 

lunetei.
2 2 4

UC 4.
Mentenanţa acţionărilor geamurilor, oglinzilor, 
scaunelor, portierelor, capotelor, trapei auto.

4 4 8

UC 5. Mentenanţa alarmelor auto. 2 4 6

UC 6. Mentenanţa troliului auto.
2 2 4

UC 7.

Mentenanţa instalaţiilor speciale ale automobilului 
(instalaţii hidraulice de acţionare a benelor 
basculante; macara hidraulică montată pe 

autocamion; instalaţii de acţionare a obloanelor).

4 6 8

Evaluare modul
2 6 8

Total 20 28 48

110 / 129



Achiziţii teoretice şi practice:

Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 1. -  Mentenanţa ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a parbrizului.
- Identifică şi localizează com ponentele  

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a parbrizului.

- Evaluează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a parbrizului.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică a ştergătoarelor şi 

instalaţiei de spălare a parbrizului în corespundere 

cu recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a ştergătoarelor şi instalaţiei de 

spălare a parbrizului.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.

- Selectează m ateria le le  de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a ştergătoarelor şi

■ Rolul ştergătoarelor şi instalaţiei de 

spălare a parbrizului.

■ Construcţia generală a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.

■ Principiul de funcţionare a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.

■ Sim ptom ele ştergătoarelor şi 

instalaţiei de spălare a parbrizului, 

defectele, m etodele de depistare şi 

rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie curentă a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.

■ Echipam entele şi SDV (sculele,

2

În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă  

a ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare 

a parbrizului.

2
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

instalaţiei de spălare a parbrizului în corespundere 

cu recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a parbrizului.

- Execută lucrările de dem ontare -  m ontare a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a parbrizului.

- Defectează com ponentele ştergătoarelor şi 

instalaţiei de spălare a parbrizului.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a parbrizului.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a ştergătoarelor şi 

instalaţiei de spălare a parbrizului.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a ştergătoarelor şi 

instalaţiei de spălare a parbrizului.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

ştergătoarelor şi instalaţiei de spălare a 

parbrizului

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 2. Mentenanţa instalaţiei de încălzire şi climatizare a habitaclului.
- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiei de încălzire şi clim atizare a habitaclului.

- Evaluează funcţionalitatea corespunzătoare  

a com ponentelor instalaţiei de încălzire şi

■ Rolul instalaţiei de încălzire şi 

clim atizare a habitaclului.

■ C om ponentele instalaţiei de încălzire  

şi clim atizare a habitaclului.

2

Încărcarea instalaţiei.

Recuperarea refrigerentului din
2

2

2
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

clim atizare a habitaclului.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiei de 

încălzire şi clim atizare a habitaclului în corespundere 

cu recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a instalaţiei de încălzire şi 

clim atizare a habitaclului.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a instalaţiei de încălzire şi clim atizare a 

habitaclului.

- Selectează m ateria le le  de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a instalaţiei de 

încălzire şi clim atizare a habitaclului în corespundere 

cu recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiei de încălzire şi clim atizare a habitaclului.

- Execută lucrările de dem ontare -  m ontare a 

instalaţiei de încălzire şi clim atizare a habitaclului.

■ Principiul de funcţionare a instalaţiei 

de încălzire şi clim atizare a habitaclului.

■ Defectele instalaţiei de încălzire şi 

clim atizare a habitaclului, m etodele de 

depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiei de încălzire şi clim atizare a 

habitaclului.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie curentă a instalaţiei 

de încălzire şi clim atizare a habitaclului.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a instalaţiei de 

încălzire şi clim atizare a habitaclului.

■ Refrigerentul şi uleiul frigorigen  

pentru instalaţia de clim atizare a 

habitaclului.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

încălzire şi clim atizare a habitaclului.

instalaţia vehiculului.

Controlul cantităţii uleiului din 

compresor.

Vidarea circuitului.

Um plerea instalaţiei.

Detectarea scăpărilor.

M etoda generală de înlocuire a unui 

com ponent.

Diagnosticarea prin autodiagnoză.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Defectează com ponentele instalaţiei de 

încălzire şi clim atizare a habitaclului.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiei de încălzire şi clim atizare a habitaclului.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiei de încălzire şi clim atizare a 

habitaclului.

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 3. Mentenanţa instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a lunetei.
- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a lunetei.

- Evaluează funcţionalitatea corespunzătoare  

a com ponentelor instalaţiei de încălzire a parbrizului 

şi a lunetei.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiei de 

încălzire a parbrizului şi a lunetei în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a instalaţiei de încălzire a

■ Rolul instalaţiei de încălzire a 

parbrizului şi a lunetei.

■ C om ponentele instalaţiei de încălzire  

a parbrizului şi a lunetei.

■ Principiul de funcţionare a instalaţiei 

de încălzire a parbrizului şi a lunetei.

■ Defectele instalaţiei de încălzire a 

parbrizului şi a lunetei, m etodele de 

depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a 

lunetei.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice

2

În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă  

a instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a 

lunetei.

2

4

2
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

parbrizului şi a lunetei.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a 

lunetei.

- Selectează m aterialele utilizate la 

în treţinerea tehnică a instalaţiei de încălzire a 

parbrizului şi a lunetei în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a lunetei.

- Execută lucrările de reparare a instalaţiei de 

încălzire a parbrizului şi a lunetei.

- Defectează com ponentele instalaţiei de 

încălzire a parbrizului şi a lunetei.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a lunetei.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie a instalaţiei de 

încălzire a parbrizului şi a lunetei.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie a instalaţiei de încălzire a 

parbrizului şi a lunetei.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiei de 

încălzire a parbrizului şi a lunetei.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă 

instalaţiei de încălzire a parbrizului şi a 

lunetei.

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 4. Mentenanţa acţionărilor geamurilor, oglinzilor, scaunelor, portierelor, capotelor, trapei auto.

- Identifică şi localizează com ponentele  

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

- Evaluează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, portierelor, 

capotelor, trapei auto în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a acţionărilor geam urilor, 

oglinzilor, scaunelor, portierelor, capotelor, trapei 

auto.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a acţionărilor geam urilor, oglinzilor,

■ Rolul acţionărilor geam urilor, 

oglinzilor, scaunelor, portierelor, capotelor, 

trapei auto.

■ Construcţia generală a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

■ Principiul de funcţionare a 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, 

scaunelor, portierelor, capotelor, trapei 

auto.

■ Sim ptom ele acţionărilor geam urilor, 

oglinzilor, scaunelor, portierelor, capotelor, 

trapei auto, defectele, m etodele de 

depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, 

scaunelor, portierelor, capotelor, trapei 

auto.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică  

sau reparaţie curentă a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor,

4

În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă  

a acţionărilor geam urilor, oglinzilor, 

scaunelor, portierelor, capotelor, trapei 

auto.

4
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

scaunelor, portierelor, capotelor, trapei auto.

- Selectează m ateria le le  de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, portierelor, 

capotelor, trapei auto în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

- Execută lucrările de dem ontare -  m ontare a 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

- Defectează com ponentele acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, portierelor, 

capotelor, trapei auto.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

portierelor, capotelor, trapei auto.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a acţionărilor 

geam urilor, oglinzilor, scaunelor, 

portierelor, capotelor, trapei auto.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

acţionărilor geam urilor, oglinzilor, 

scaunelor, portierelor, capotelor, trapei 

auto.

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

Unitatea de competenţă 5. Mentenanţa alarmelor auto.
- Evaluează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

alarm elor auto.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică a a larm elor auto în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a alarm elor auto.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a a larm elor auto.

- Selectează m aterialele de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a a larm elor auto în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

alarm elor auto.

- Execută lucrările de dem ontare -  m ontare a

■ Rolul a larm elor auto.

■ Tipuri de alarm e auto.

■ Construcţia generală a alarm elor 

auto.

■ Principiul de funcţionare a alarm elor 

auto.

■ Sim ptom ele defectelor alarm elor 

auto, m etodele de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

alarm elor auto.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie curentă a alarm elor 

auto.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a alarm elor auto.

■ M ateria le le  necesare utilizate la 

în treţinerea tehnică a alarm elor auto.

■ Procesele tehnologice de m ontare a 

alarm elor auto.

2

M ontarea alarm ei auto pe autovehicul.

În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă 

a alarm elor auto.

4
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

alarm elor auto.

- Defectează com ponentele alarm elor auto.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

alarm elor auto.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a alarm elor 

auto.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

alarm elor auto.

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 6. Mentenanţa troliului auto.
- Identifică şi localizează com ponentele  

troliu lui auto.

- Evaluează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor troliului 

auto.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică a troliu lui auto în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a troliu lui auto.

■ Rolul troliu lui auto.

■ Caracteristicile generale a troliurilor 

auto.

■ Tipuri de trolii auto.

■ Construcţia generală a troliului auto.

■ Principiul de funcţionare a troliului 

auto.

■ Sim ptom ele defectelor troliului auto, 

m etodele de depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţin ere  tehnică a 

troliu lui auto.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere

2
În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă  

a troliu lui auto.
2
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a troliu lui auto.

- Selectează m ateria le le  de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a troliu lui auto în 

corespundere cu recom andările producătorilor de 

autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

troliu lui auto.

- Execută lucrările de dem ontare -  m ontare a 

troliu lui auto.

- Defectează com ponentele troliu lui auto.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

troliu lui auto.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

tehnică sau reparaţie curentă a troliului 

auto.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a troliului auto.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la 

în treţinerea tehnică a troliului auto.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a troliu lui auto.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la Execută lucrările de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a troliu lui auto.

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Unitatea de competenţă 7. Mentenanţa instalaţiilor speciale ale automobilului (instalaţii hidraulice de acţionare a benelor basculante; macara hidraulică 

montată pe autocamion; instalaţii de acţionare a obloanelor).
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

- Identifică şi localizează com ponentele  

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

- Evaluează funcţionalitatea calitativă şi 

cantitativă, starea tehnică a com ponentelor 

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

- Consultă şi stabileşte nom enclatura  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică a instalaţiilor 

speciale ale autom obilului în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Consultă recom andările producătorilor de 

autom obile şi determ inarea condiţiilor tehnice la 

realizarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică sau 

reparaţie curentă a instalaţiilor speciale ale 

autom obilului.

- Selectează echipam entele şi SDV (scule, 

dispozitive şi verificatoare) pentru realizarea 

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie  

curentă a instalaţiilor speciale ale autom obilului.

- Selectează m ateria le le  de exploatare  

utilizate la în treţinerea tehnică a instalaţiilor 

speciale ale autom obilului în corespundere cu 

recom andările producătorilor de autom obile.

- Execută lucrările de în tre ţinere  tehnică a

■ Rolul instalaţiilor speciale ale 

autom obilului.

■ Tipuri de instalaţii speciale ale 

autom obilului.

■ Construcţia generală a instalaţiilor 

speciale ale autom obilului.

■ Principiul de funcţionare a 

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

■ Sim ptom ele defectelor a instalaţiilor 

speciale ale autom obilului, m etodele de 

depistare şi rem ediere.

■ Lucrările de în tre ţinere  tehnică a 

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

■ Recom andările şi condiţiile tehnice  

la realizarea lucrărilor de în tre ţinere  

tehnică sau reparaţie curentă a instalaţiilor 

speciale ale autom obilului.

■ Echipam entele şi SDV (sculele, 

dispozitivele şi verificatoarele) pentru  

realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică  

sau reparaţie curentă a instalaţiilor speciale 

ale autom obilului.

■ M ateria le le  de exploatare utilizate la

4

În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă 

a instalaţiei hidraulice de acţionare a 

benelor basculante.

În tre ţin erea  tehnică şi reparaţia curentă 

a macaralei hidraulice m ontată pe 

autocam ion.

6
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Abilităţi Cunoştinţe
Nr.
ore

Lucrări practice recomandate
Nr.
ore

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

- Execută lucrările de dem ontare -  m ontare a 

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

- Defectează com ponentele instalaţiilor 

speciale ale autom obilului.

- Stabileşte nom enclatura şi necesarului de 

piese de schimb, de m ateriale consumabile necesare 

la reparaţie.

- Verifică calitatea reparării com ponentelor 

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

- Aplică norm ele de securitate şi sănătate în 

muncă, protecţia m ediului am biant.

în treţinerea tehnică a instalaţiilor speciale 

ale autom obilului.

■ Procesele tehnologice de în tre ţinere  

tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor 

speciale ale autom obilului.

■ N orm ele de securitate şi sănătate în 

muncă la executarea lucrărilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a 

instalaţiilor speciale ale autom obilului.

■ Măsurile pentru protecţia mediului 

am biant.

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:

Studierea m odulului Mentenanţa instalaţiilor auxiliare a automobilului se va baza pe cunoştinţele şi abilităţile obţinute din m odulele:

S  Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice 

S  Pregătirea pentru exploatare a autom obilului

Specificaţii metodologice:
Conţinutul m odulului Mentenanţa instalaţiilor auxiliare a automobilului trebu ie  să fie  abordat în tr-o  m anieră flexibilă, d iferenţiată, ţinând cont de 

particularităţile  colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.
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Curriculumul m odular Mentenanţa instalaţiilor auxiliare a automobilului poate încorpora, în orice m om ent al procesului educativ, noi mijloace sau 

resurse didactice. Orele se recom andă a se desfăşura în auditorii şi laboratoare din unitatea de învăţăm ânt sau de la agentul economic, dotate  conform  

recom andărilor precizate în unităţile  de com petenţe enum erate  mai sus.

Activităţile de învăţare-predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile  

practice.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile 

individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea vizează urm ătoarele aspecte:

■ aplicarea m etodelor centrate pe elev, abordarea tu tu ro r tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transform area elevului în coparticipant la 

propria instruire şi educaţie;

■ îm binarea şi o a lternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (docum entarea după diverse surse de inform are, observaţia

proprie, exerciţiul personal, instruirea program ată, experim entul şi lucrul individual, lucrul cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, 

de grup), cum ar fi discuţiile, asaltul de idei, etc;

■ folosirea unor m etode care să favorizeze relaţia nem ijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la m odele concrete, potrivite

com petenţelor din Curriculum;

■ însuşirea unor m etode de inform are şi de docum entare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea com petenţelor vizate de parcurgerea m odulului Mentenanţa instalaţiilor auxiliare a automobilului pot fi 

derulate urm ătoarele activităţi de învăţare:

• elaborarea de referate  interdisciplinare;

• exerciţii de docum entare din d iferite  surse (reviste de specialitate, cataloage de produse, in ternet, docum entaţia tehnică furnizată de producători,

reprezentanţe sau unităţi de service);

• vizite de docum entare la agenţii economici şi saloane auto;

• studii de caz asupra unor soluţii constructive pentru d iferite  com ponente ale m otorului;

• vizionări de m ateriale video;

• discuţii.

Pentru form area com petenţelor vizate de parcurgerea m odulului Mentenanţa instalaţiilor auxiliare a automobilului, se recomandă urm ătoarele  

activităţi de învăţare:
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■ exerciţii aplicative şi practice de identificare şi urm ărire a funcţionării instalaţiilor auxiliare ale autom obilului;

■ exerciţii aplicative şi practice de identificare a m ateria le lor auxiliare folosite la funcţionarea e lem ente lor instalaţiilor auxiliare ale autom obilului;

■ exerciţii aplicative de citire a docum entaţiei tehnice şi tehnologice.

Se consideră ca nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi dem onstrat de fiecare dintre rezultatele învăţării.

Sugestii de evaluare:
Evaluarea reprezintă partea finală a dem ersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. 

Evaluarea urm ăreşte măsura în care elevii şi-au fo rm at com petenţele  propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi desfăşurată cât pentru cunoştinţele teoretice  a tât şi pentru abilităţile practice.

Evaluarea pentru cunoştinţele teoretice  se recomandă:

a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

-  Instrum entele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de unitatea de com petenţă: orale, scrise, practice.

-  Planificarea evaluării trebu ie  să aibă loc în tr-un  mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglom erarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de tim p.

-  Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de perform anţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de

evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b. Finală
Evaluarea finală, una sumativă pentru verificarea atingerii com petenţelor. Evaluarea sumativă a com petenţelor dobândite în cadrul m odulului se 

recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea exam enului fo rm at din două probe: teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris 

de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va 

realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos, u lterior punctajele se vor converti în note conform scalei de evaluare prezentate în Planul- 

cadru pentru învăţăm ântul profesional tehnic secundar:
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Criterii şi indicatori de realizare şi punctajul acordat

Nr. crt. Criterii de realizare şi punctajul acumulat Indicatorii de realizare şi punctajul acumulat

1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru 30

Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de 

în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie curentă a instalaţiilor auxiliare ale 

autom obilului.

10

Selectarea utilajelor, echipam entelor de protecţie specifice sarcinii de 

lucru.
10

Respectarea norm elor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia  

mediului am biant, norm ativele, caietului de sarcini.
10

2. Realizarea sarcinii de lucru 50

Respectarea recom andărilor tehnologice în realizarea operaţiilor de 

control şi de reglaj ale e lem ente lor instalaţiilor auxiliare ale 

autom obilului.

10

Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj a 

instalaţiilor auxiliare ale autom obilului. Executarea operaţiilor de 

rem ediere a defectelor conform diagnosticării deja efectuate.

20

Utilizarea corespunzătoare a echipam entelor de lucru specifice sarcinii 
de lucru.

10

Înlocuirea m ateria le lor de exploatare, precum şi a pieselor uzate. 
În tre ţinerea  tehnică a instalaţiilor auxiliare ale autom obilului.

10

3. Prezentarea şi prom ovarea sarcinii realizate 20
Docum entele de lucru sunt în tocm ite  corect. 10

Term inologia de specialitate este folosită corect. 10

ijloace did actice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, set de planşe cu părţile com ponente şi principiul de funcţionare a instalaţiilor auxiliare ale autom obilului, set de planşe cu 

instrucţiuni privind lucrările de m entenanţă a instalaţiilor auxiliare ale autom obilului, notebook, proiector m ultim edia şi ecran, piese reale din construcţia 

instalaţiilor auxiliare ale autom obilului, mostre, m achete. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.

Instruire practică: autom obile în stare funcţională (m inim un autoturism  şi un autocam ion), seturi de m anuale cu privire la recom andările producătorilor 

de autom obile, soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.
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Echipament tehnologic:
Elevator/canal de revizie; dulap cu scule; husă pentru protecţie aripă auto; trusă cu cheie dinam om etrică; echipam ente şi SDV (scule, dispozitive şi 

verificatoare) pentru realizarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică sau reparaţie curentă a instalaţiilor auxiliare ale autom obilului, baie pentru spălarea pieselor; 

aparat service clim atizare a u to / încărcare freon, recuperator de ulei, term om etru  digital, set de spioni, lampă portabilă(12V); stetoscop; extractor ştergător de 

parbriz, m ultim etru .

Echipament de securitate:
Îm brăcăm inte profesională: salopetă şi încălţăm inte din m ateriale im perm eabile, ochelari de protecţie, mănuşi (la necesitate).

Materiale consumabile/materie primă:
Ulei hidraulic; freon; lichid spălare parbriz; m ateriale consumabile (perii parbriz, spray tehnic degresant, spray tehnic lubrifiant, etc); soluţie pentru spălarea 

pieselor; lavete.

Resurse didactice recomandate:
1. Frăţilă Gh., Frăţilă M ariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 2011.

2. M ondiru Corneliu A utom obile Dacia: D iagnosticare-întreţinere-reparare/Bucureşti: Editura Tehnică, 2003 -  412 pag.

3. h ttp ://w w w .au toprospect.ru

4. h ttp s ://w w w .e-au tom obile .ro

5. h ttp ://w w w .creeaza .com

6. h ttps://w w w .service-clim atizareaer.ro

7. h ttp s ://w w w .p ro m o to r.ro

8. h ttps://troliisiaccesorii.ro /trolii-si-recuperare

9. h ttp ://v ia m o b ile .ru /
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V . Sugestii metodologice de organizare a procesului de predare -  învăţare

Strategiile, m etodele şi tehnicile utilizate în procesul de form are a com petenţelor se vor 

realiza în cadrul unor fo rm e de organizare a acţiunii didactice, cum ar fi: activităţi frontale, 

activităţi în grup şi activităţi individuale. Acestea prezintă anum ite valenţe form ative: 

activitatea în grup contribuie la form area com petenţei de comunicare, dezvoltînd şi abilităţi de 

parteneriat, de cooperare, colaborare, luare de decizii etc., iar activitatea individuală dezvoltă  

abilităţi de acţiune independentă, de autoinstruire, responsabilitatea etc.

În procesul de instruire, com ponentele com petenţei se form ează prin sarcini didactice cu 

caracter de problem ă, prin adaptarea unei game de tehnici interactive care asigură o educaţie 

dinamică, form ativă, m otivaţională, reflexivă şi continuă. Cadrul didactic va ordona 

conţinuturile m odulelor Curriculumului în conform itate cu logica dom eniilor meseriei şi cu 

logica didactică, iar activităţile de predare-învăţare vor fi selectate în aşa mod încît să asigure 

condiţii optim e pentru form area şi perform area com petenţelor specificate în Curriculum.

Utilizarea pe scară largă a m etodelor activ-interactive de instruire. Pentru form area unei 

com petenţe este necesară aplicarea mai m ultor m etode, procedee, acţiuni şi operaţii, care se 

structurează, în funcţie de o serie de factori, în tr-un  grup de activităţi. Procesul didactic se va 

baza pe activităţile de învăţare-predare cu un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu 

pondere sporită a dem ersurilor de învăţare şi nu a celor de predare, pe activităţile practice şi 

mai puţin pe cele teoretice, pe activităţile care asigură form area şi dezvoltarea abilităţilor 

sociale.

În elaborarea propriilor strategii didactice, fiecare cadru didactic se va conduce de 

urm ătoarele principii m oderne ale educaţiei:

- elevii învaţă cel mai bine atunci cînd consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor;

- elevii învaţă atunci cînd sînt implicaţi activ în proces;

- elevii au stiluri d iferite  de învăţare: ei învaţă în moduri d iferite , cu viteză diferită şi din 

experienţe diferite;

- elevii învaţă cel mai bine atunci cînd li se acordă tim p pentru a "ordona" inform aţiile  

noi şi pentru a le asocia cu "cunoştinţele vechi".

În scopul învăţării centrate pe elev, cadrele didactice vor adapta strategiile de predare la 

stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic) şi vor d iferenţia sarcinile şi tim pul 

alocat efectuării lor prin:

- individualizarea şi creşterea trep ta tă  a nivelului de com plexitate a sarcinilor propuse 

fiecărui elev în funcţie de progresul acestuia;

- stabilirea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze la niveluri d iferite  de 

com plexitate;

- d iferenţierea sarcinilor în funcţie de abilităţi, pentru indivizi sau pentru grupuri diferite;

- prezentarea sarcinilor în mai m ulte moduri (explicaţie orală, tex t scris, 

conversaţie, grafic);

- utilizarea unor m etode interactive (învăţare prin descoperire, învăţare problem atizată,

învăţare prin cooperare, joc de rol, simulare).

Diversitatea m ijloacelor didactice actuale m otivează elevii pentru învăţare şi form area  

abilităţilor profesionale. Un rol im portant, în acest caz, le revine aplicării în procesul de 

predare - învăţare m ijloacelor audiovizuale: com puterul, notebookul, videoproectorul, film e şi
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soft-uri. Eficientizează procesul predare -  învăţare şi utilizarea m ijloacelor ilustrative: fişe 

instructiv -  tehnologice, planşe, hărţi şi scheme tehnologice.

Caracterul aplicativ al com petenţelor de nivelul tre i presupune form area la elevi a unor 

atitudini şi com portam ente specifice lucrului în ateliere şi com paniile de prestare a serviciilor 

de m entenanţă a autom obilelor. Pentru form area acestor com petenţe, la elaborarea sarcinilor 

didactice, profesorul se va conduce de taxonom ia lui Dave. M etodele  utilizate se vor baza pe 

exersarea operaţiilor de dem ontare -  m ontare a com ponentelor auto, dezasam blare -  

asam blare a ansam blurilor şi nodurilor com ponentelor auto.

La form area com ponentelor afective, cadrul didactic se va conduce de taxonom ia lui 

Krathwohl, accentul punîndu-se pe m etodele care se bazează pe aderare, implicare, 

organizare. M etodele  recom andate în acest context sunt: studiul de caz, proiectul de 

cercetare, dezbaterea etc.

Pornind de la caracterul aplicativ al Curriculumului m odular, se recomandă utilizarea cît 

mai largă în procesul de predare-învăţare a m etodelor activ-participative, precum şi reducerea  

tim pului alocat m etodelor de expunere a m ateriilor teoretice  şi aplicarea celor bazate pe 

efectuarea sarcinilor de lucru.

În funcţie de resursele m ateriale disponibile (laboratoare, ateliere, autom obile, ansambluri 

auto) se vor organiza lucrări practice (lecţii practice, lucrări de laborator), realizarea acestora 

poate avea un caracter individual sau activitatea în echipe a elevilor.

În activităţile practice, accentul se va pune pe îndeplinirea cu exactitate şi la tim p  a 

sarcinilor de lucru. Realizarea sarcinilor de lucru în cadrul activităţilor practice va urm ări nu 

num ai dezvoltarea abilităţilor individuale, dar şi a celor de lucru în echipă.

În cadrul orelor de instruire practică a m odulului de instruire grupa de elevi se va diviza în 

două subgrupe a câte 12-15 elevi. O subgrupă fiind dirijată de profesor, iar a doua subgrupă de 

maistru -  instructor.

VI. Sugestii de evaluare a com petenţelor profesionale

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe com petenţe presupune efectuarea  

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări form ative şi evaluări sumative (finale). Pornind de la caracterul aplicativ al 

Curriculumului modular, evaluarea va viza mai m ult aspectele ce ţin  de in terpretarea creativă 

a inform aţiilor şi de capacitatea de a rezolva situaţiile de problem ă.

În cazul Curriculumului m odular, un e lem ent inovator al evaluării este posibilitatea de 

utilizare a resurselor educaţionale digitale, care includ teste ce pot fi adm inistrate a tâ t pe 

calculatoarele locale, cît şi on-line.

Pentru a perm ite o individualizare a evaluării şi o m otivare suplim entară a elevilor, sarcinile 

de evaluare form ativă vor fi ierarhizate pe grade de dificultate. Elaborarea item ilor va fi 

realizată în contextul taxonom iilor lui Bloom (com ponenta cognitivă), Dave (com ponenta  

psihom otorie) şi Krathwohl (com ponenta afectiva).

M etodele  folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, 

studiile de caz, lucrările practice, proiectele, testările interactive asistate de calculator.

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a dem ara evaluările propriu- zise, 

cadrul didactic va aduce la cunoştinţa elevilor tem atica evaluărilor, modul de evaluare  

(barem e/g rile /criterii de notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.
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În procesul evaluărilor continue se va da atît o apreciere obiectivă a cunoştinţelor şi 

com petenţelor elevilor, cît şi a progreselor individuale.

Evaluarea sumativă se realizează la finele fiecărui modul în baza desfăşurării probei scrise 

şi probei practice. Praba scrisă de regulă se va desfăşura prin realizarea unui test, iar proba 

practică prin simularea în atelier a unei situaţii de problem ă din contexte profesionale a 

modulului, care solicită elevului dem onstrarea com petenţei profesionale fo rm ate  în cadrul 

modulului respectiv.

Evaluarea curentă afinalităţilor de studii, se face cu note întregi de la „10" la „1" .

■ Nota 10 se acordă pentru dem onstrarea profundă şi rem arcabilă a com petenţelor

teoretice  şi practice, creativitate şi aptitudini în aplicarea com petenţelor dobândite. 

Elevul a însuşit 9 5 -1 0 0 %  din m aterialul inclus în curriculum.

■ Nota 9 se acordă pentru o dem onstrarea foarte  bună a com petenţelor teoretice  şi

practice, abilităţi foarte  bune în aplicarea com petenţelor dobîndite cu câteva erori 

nesem nificative/neesenţiale. Elevul a însuşit 8 8 -9 4 %  din m aterialul inclus în curriculum.

■ Nota 8 se acordă pentru dem onstrarea bună a com petenţelor teoretice şi practice,

abilităţi bune în aplicarea fina lită ţilor de studiu cu o anum ită lipsă de încredere şi 

imprecizie ce ţin de profunzim ea şi detaliile acestora, dar pe care elevul poate să le 

corecteze prin răspunsuri la în trebări suplim entare. Elevul a însuşit 7 8 -8 7 %  din 

m aterialul inclus în curriculum.

■ Notele 6 şi 7 se acordă pentru dem onstrarea com petenţelor de bază şi abilitatea de

aplicare a acestora în situaţii tipice. Răspunsul elevului este lipsit de încredere şi se 

constată lacune considerabile. Elevul a însuşit 4 8 -6 2 %  şi respectiv 6 3 -7 7 %  din 

m aterialul inclus în curriculum.

■ Nota 5 se acordă pentru dem onstrarea com petenţelor m inim e, punerea în aplicare a

cărora întâm pinănum eroase dificultăţi. Elevul a însuşit 3 3 -4 7 %  din m aterialul inclus în 

curriculum.

■ Notele 3 şi 4 se acordă în m om entul în care elevul nu dem onstrează com petenţele

m inim e, iar pentru a promova se cere lucru suplim entar. Elevul a însuşit 1 0 -2 0 %  şi 

respectiv 2 1 -3 2 %  din m aterialul inclus în curriculum.

■ Notele 1 şi 2 se acordă elevului care a copiat sau a dem onstrat o cunoaştere m inim ă a

m ateriei de 0 -9 % .

M edia finală pe modul se calculeazăca m ediearitm etică a noteiobţinute la evaluarea  

sumativă, a notei m edii pentru IT şi a notei medii pentru IP, calculându-se până la sutimi, prin 

trunchiere, conform form ulei:

M edia curentă = nota m edie IT *0 .5  + nota m edie IP *0 .5

M edia finală pe m odul=M edia curentă*0 .5+no ta  evaluarea sum ativă*0.5

cu condiţia că fiecare dintre acestea sunt apreciate cu cel puţin „5".

Evaluarea finalităţilor de stud ii/rezu ltate lor învăţării realizate în tr-un  dom eniu de 

fo rm are profesională tehnică, care are drept scop evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 

certificarea com petenţelor profesionale pentru calificările profesionale de nivel 3 ISCED se 

realizează prin susţinerea de către elevi la finele programului de form are profesională a 

Examenului de calificare. Condiţiile, m odalitatea şi te rm enele  sunt stabilite în Regulamentul 

de organizare şi desfăşurare a exam enului de calificare, aprobat prin ordinul MECC nr. 1127  

din 23 .07 .2018
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E va lu area  c a lită ţii m o d u lu lu i Practica în producţie  

Meseria: 716006 -  M ecanic auto

Nr. Criteriu de evaluare
Punctajul
acordat
(1...10)

1. Corespunderea m odulelor (fina lită ţilo r curriculum ului) cu prevederile docum entelor norm ativ-reglatorii

Măsura în care curriculumul oferă o viziune clară despre rolul m odulelor în form area  
profesională şi dezvoltarea personalităţii elevilor

9

D eterm inarea tipului de m odule (introductive, de bază) 9
Formularea titlu lui m odulului 10
Formularea scopului m odulului 10
Eşalonarea m odulelor de instruire în tr-o  logică optim ă a form ării profesionale 9

II. Coerenţa dintre finalităţile  m odulului (un ităţile  de com petenţă) şi abilităţile, cunoştinţele, petenţele  specifice 
calificării profesionale

Formularea unităţilor de co m p eten ţă /fin a lită ţilo r m odulului din perspectiva form ării 
com petenţelor generale, specifice, necesare pentru realizarea activităţii profesionale

10

Racordarea unităţilor de co m p eten ţă /fina lită ţilo r de învăţare la scopul m odulului 10
Formularea unităţilor de co m p eten ţă /fin a lită ţilo r de învăţare în conform itate cu 
taxonom iile potrivite

9

Coerenţa conţinuturilor instruirii cu com petenţele  specifice, statuate în calificarea 
profesională sau, după caz, standardul ocupaţional

9

Corespunderea n ivelelor de com plexitate a conţinuturilor instruirii cu com petenţele  
specifice, statuate în calificarea profesională sau, după caz, standardul ocupaţional

10

III. D eterm inarea achiziţiilor teo retice  şi practice

D eterm inarea ab ilităţilor practice, necesare pentru form area com petenţe lor profesionale 10
Formularea ab ilităţilor practice în baza taxonom iei lui Dave sau, după caz, taxonom ia lui 
Bloom

9

Relevanţa conţinuturilor teoretice  pentru form area abilităţilor practice 10
Veridicitatea ştiinţifică a m ateriilo r incluse în modul 10
Eşalonarea conţinuturilor instruirii conform  logicii ştiinţifice şi didactice 10
Determ inarea lucrărilor practice care asigură aplicarea cunoştinţelor teoretice  şi exersarea  
abilităţilor practice în scopul form ării com petenţelor.

10

IV. Sugestii de evaluare

Relevanţa instrum entarului de evaluare a nivelului com petenţelor profesionale 9
V. Sugestii metodologice

Oferirea de sugestii pentru realizarea de activităţi de tip  inter-, pluri- sau trans-disciplinar 9
VI. Resursele m ateriale

Indicarea explicită în curriculum a resurselor necesare pentru desfăşurarea eficientă a 

procesului de predare-învăţare-evaluare
9

Conclizie: Curriculumul m odulului Practica în producţie la meseria 7 1 6 0 0 6  -  M e c a n ic  a u to  se p ro p u n e  spre  

a p ro b a re  
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I. Prelim inarii

Practica în producţie constituie o parte integrată a procesului de form are profesională 

a mecanicilor auto şi reprezintă un segm ent de interconexiune dintre procesul de form are  

profesională şi activitatea profesională. Practica în producţie este activitatea de 

adaptare /in tegrare  a elevului în dom eniul profesional, consolidare a abilităţilor deja fo rm ate  în 

cadrul stagiilor de instruire practică, dezvoltarea a noi abilităţi şi aptitudini pentru executarea  

lucrărilor de în în tre ţinere  şi reparaţie a autom obilelor.

Practica în producţie are o durată to tală  de 630 de ore şi este desfăşurată în două

etape:

- prim a etapă la finele anului I de studii cu o durată de 210 ore;

- a doua etapă la finele anului II de studii cu o durată de 420 ore.

Pentru a desfăşura prima etapă a practicii de producţie elevii trebu ie  să fie evaluaţi la 

urm ătoarele module:

M odulul 1. Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice;

M odulul 2. Pregătirea pentru exploatare a autom obilului,

M odulul 3. M entenan ţa  organelor de susţinere şi rulare a autom obilului;

M odulul 4. M entenan ţa  organelor de conducere a autom obilului.

Etapa a doua a practicii de producţie se v-a realiza după ce elevii fo r fi evaluaţi la 

urm ătoarele module:

M odulul 5. M entenan ţa  m otoarelor cu ardere internă;

M odulul 6. M entenan ţa  echipam entului electric a autom obilului;

M odulul 7. M entenan ţa  com ponentelor transm isiei autom obilului,

M odulul 8. M entenan ţa  instalaţiilor auxiliare a autom obilului.

După parcurgerea activităţilor practicii în producţie elevii vor fi capabili să:

- organizeze locul de muncă;

- execute lucrările de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a autom obilelor;

- respecte norm ele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor şi 

protecţie a mediului;

- colaboreze cu colegii în scopul executării unei sarcini de producţie.

II. M otivaţia , u tilitatea stagiului de instruire practică pentru dezvoltarea profesională

Mecanicii auto vor îndepli sarcini cu caracter tehnic în dom eniul m entenanţei 

autom obilelor, m otoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a e lem ente lor acestora prin realizarea  

lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie. Activitatea profesională a viitorului mecanic auto  

prevede executarea lucrărilor m enţionate în corespundere cu instrucţiunile şi docum entaţia  

tehnică a producătorului auto, respectând norm ele de securitate şi sănătate în muncă, 

prevenire a incendiilor şi protecţie a m ediului.

Lucrările de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie sunt intervenţii tehnice care au drept 

fina lita te  m enţinerea/restabilirea capacităţii de funcţionare a autom obilului, ca urm are a 

apariţiei defecţiunilor pe parcursul exploatării acestuia, precum şi de asigurare a unui aspect 

estetic corespunzător circulaţiei pe drum urile publice.

În  cadrul activităţii sale, mecanicul auto va gestiona resursele m ateriale şi de tim p  

prevăzute pentru executarea sarcinii de producere. Aceasta necesită o bună planificare a 

activităţii proprii, colaborare cu colegii de producţie. C oncom itent mecanicul auto în limita
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atribuţiilor va oferi recom andaţii clienţilor pentru o exploatare eficientă şi sigură a mijlocului 

de transport. Realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu m enţionate va fi posibilă numai 

atunci când mecanicul posedă com petenţe nem ijlocite de executare a lucrărilor de în tre ţinere  

şi reparaţie a autom obilelor şi com ponentelor acestuia.

III. Com petenţele profesionale specifice stagiului de practică

În  cadrul practicii în producţie vor fi consolidate urm ătoarele com petenţe profesionale 

specifice:

CS.1. Executarea lucrărilor de punere în exploatare a autom obilelor;

CS.2. Executarea lucrărilor de m entenanţă generală(expres - servicii) a autom obilului;

CS.3. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a organelor de susţinere şi rulare 

a autom obilului;

CS.4. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a sistem elor de direcţie;

CS.5. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a sistem elor de frânare;

CS.6. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a m otoarelor cu ardere internă; 

CS.7. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  şi reparaţie a echipam entului electric;

CS.8. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a com ponentelor transmisiei; 

CS.9. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  a caroseriei, instalaţiilor de ventilare şi clim atizare a 

habitaclului autom obilului.

IV. Adm inistrarea stagiului de practică în producţie

Anul
Numărul de 

săptămâni
Numărul de 

ore
Perioada

Modalitatea de 

evaluare

I 6 210 mai - iunie

Fişa de observaţie şi 

evaluare; agenda de 

practică

II 12 420 m artie  - iunie

Fişa de observaţie şi 

evaluare; agenda de 

practică
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică în producţie

Procesul de desfăşurare a practicilor în producţie v-a depinde de specificul serviciilor 

de m entenanţă auto prestate de agentul economic. La selectarea agenţilor economici pentru  

desfăşurarea practicilor de producţie este necesar de acordat prioritate  în treprinderilo r ce 

prestează un spectru larg de servicii de m entenanţă auto, aceasta va perm ite elevilor practicaţi 

de fi încadraţi în tru-un num ăr m are şi divers de activităţi. În  tabele  5.1 şi 5.2 sunt recom andate  

activităţile/sarcinile de lucru în care este recom andat să fie im plicaţi elevii în tim pul practicilor 

de producţie.

Tabelul 5.1

Procesul de desfăşurare a stagiului de practică în producţie la finele anului I

Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore

CS.1. Executarea lucrărilor de punere în exploatare a autom obilelor

Post de pregătire  

a autom obilelor 

pentru exploatare

Scoaterea e lem ente lor de 

protecţie a autom obilului în 

transportare.

Ajustarea nivelurilor de fluide şi 

presiunilor conform  

prescripţiilor constructorului 

auto.

Efectuarea reglajelor conform  

prescripţiilor constructorului 

auto.

M ontarea elem ente lor 

decorative a caroseriei 

autom obilului.

Echiparea autom obilului cu 

accesorii şi echipam ente  

suplim entare conform solicitării 

clientului.

Verificarea com pletării 

autom obilului conform dotării 

solicitate de client.

M ontarea  plăcuţelor de 

înm atriculare.

Înregistrarea în cartea de 

service a lucrărilor realizate.

Autom obil verificat şi 

pregătit pentru  

exploatare

14

Post de curăţare  

spălare exterioară  

şi interioară a 

autom obilului

Curăţarea habitaclului 

caroseriei autom obilului. 

Curăţarea -  spălarea -  uscarea 

exterioară a caroseriei. 

Finisarea suprafeţei de lac şi 

vopsea a caroseriei în scop 

decorativ -  protecţie.

Autom obil curat interior 

şi exterior

7
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Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore
CS.2. Executarea lucrărilor de m entenanţă generală(expres - servicii) a autom obilu ui;

Post de ungere Golirea şi înlocuirea flu idelor de 

lucru(ulei de m otor, ulei de 

transm isie, lichid de răcire, 

lichid hidraulic, lichid de frână).

Fluide de lucru înlocuite 14

Post universal Înlocuirea consum abilelor(filtre; 

bujii, curele accesorii, 

plăcuţe/garnituri de frânare).

Consumabile înlocuite

14

Post servicii roţi Dem ontarea -  rem ontarea  

roţilor.

Dejantarea -  jantarea anvelope. 

Rem edierea penei de cauciuc. 

Echilibrarea roţilor.

Pană de cauciuc 

rem ediată.

7

CS.3. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a organelor de susţinere şi rulare a 

autom obilului;

Post universal Verificarea stării tehnice a 

com ponentelor organelor de 

susţinere şi rulare a 

autom obilului

C om ponente verificate 7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a suspensiei punţii din 

fa ţă  rigide şi articulată.

C om ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a suspensiei punţii din 

spate rigide şi articulată.

C om ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal În tre ţinerea  tehnică a 

caroseriei şi cadrului

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a butucului roţii

C om ponente defecte  

înlocuite

7

CS.4. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a sistem elor de direcţie

Post universal În tre ţinerea  tehnică a 

sistemului de direcţie

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a transmisiei direcţiei

C om ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a mecanismului de 

acţionare mecanic a direcţiei

C om ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a servodirecţiei 

hidraulice

C om ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a servodirecţiei 

electrice

C om ponente defecte  

înlocuite

7
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Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore
Post reglare 

geom etrie  roţi

Verificarea şi reglarea 

geom etriei roţilor

G eom etria roţilor reglată 14

CS.5. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a sistem elor de frânare

Post universal În tre ţinerea  tehnică a 

sistemului de frânare cu 

acţionare hidraulică

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal În tre ţinerea  tehnică a 

sistemului de frânare cu 

acţionare pneum atică

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a mecanismului de 

frânare de tip  disc

C om ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a mecanismului de 

frânare de tam bur

C om ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a mecanismului de 

acţionare hidraulic

C om ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a mecanismului de 

acţionare pneum atic

C om ponente defecte  

înlocuite

14

Total 210

Tabelul 5.2

Procesul de desfăşurare a stagiului de practică în producţie la finele anului II

Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore
CS.6. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  tehnică şi reparaţie a m otoarelor cu ardere internă

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

mecanism elor m otorului cu 

ardere internă

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

sistemelor de răcire şi ungere 

a m otorului cu ardere internă

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare a 

m otorului cu aprindere prin 

scânteie(benzină)

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare a 

m otorului cu aprindere prin 

scânteie(gaz)

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7
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Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore
Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

instalaţiilor de alim entare a 

m otorului cu aprindere prin 

com prim are

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post de reparaţie a 

m otoarelor

Dem ontarea -  m ontarea  

m otorului la autom obil cu 

tracţiunea pe faţă

M o to r dem ontat - 

m ontat

14

Post de reparaţie a 

m otoarelor

Dem ontarea -  m ontarea  

m otorului la autom obil cu 

tracţiunea pe spate

M o to r dem ontat - 

m ontat

14

Sector/post reparaţie  

m otoare

Dezasamblarea m otorului cu 

ardere internă

M o to r dezasam blat 7

Post de curăţare - 

spălare

Curăţarea -  spălarea pieselor 

m otorului

Piese curăţate - spălate 7

Loc de muncă pentru  

defectare/com pletare  

a pieselor.

D efectarea-sortarea pieselor 

m otorului

Piese defectate şi 

sortate pe categorii

14

Loc de muncă pentru  

defectare/com pletare  

a pieselor.

Com pletarea pieselor 

m otorului

Piese com pletate  

conform criteriilor 

stabilite

14

Sector/post reparaţie  

m otoare

Asamblarea m otorului cu 

ardere internă

M o to r asamblat 14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a mecanismului de 

distribuţie a gazelor

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de răcire

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

ungere

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

alim entare cu injecţie de 

benzină

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post specializat Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

alim entare cu gaz

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

alim entare diesel

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

supralim entare cu aer

Com ponente defecte  

înlocuite

7
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Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore
Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

evacuare a gazelor arse

Com ponente defecte  

înlocuite

14

CS.7. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  şi reparaţie a echipam entului electric

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

alim entare cu energie  

electrică

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea componentelor 

defecte a sistemului de pornire

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a sistemului de 

aprindere

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a instalaţiilor de 

ilum inare şi semnalizare  

optică/acustică

Com ponente defecte  

înlocuite

7

CS.8. Executarea lucrărilor de în tre ţin ere  tehnică şi reparaţie a com ponentelor transmisiei;

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

transm isiei mecanice

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

transm isiei hidrodinam ice

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a am breiajelor 

mecanice

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal D em ontarea -  m ontarea  

cutiilor de viteze mecanice

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a cutiilor de viteze  

mecanice

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal D em ontarea -  m ontarea  

cutiilor de viteze  

hidrodinam ice

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a cutiilor de viteze  

hidrodinam ice

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a transmisiei 

longitudinale

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a punţii m otoare pe 

faţă

Com ponente defecte  

înlocuite

14
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Locul de 

muncă/postul
Activităţi /  Sarcini de lucru Produse de elaborat

Durata de 

realizare 

ore
Post universal Înlocuirea componentelor 

defecte a punţii motoare pe spate

Com ponente defecte  

înlocuite

14

CS.9. Executarea lucrărilor de în tre ţinere  a caroseriei, instalaţiilor de ventilare şi clim atizare a 

habitaclului autom obilului

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a ştergătoarelor şi 

instalaţiei de spălare a 

parbrizului

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal În tre ţin erea  tehnică a 

instalaţiei de încălzire şi 

clim atizare a habitaclului

Lucrări de în tre ţinere  

tehnică realizate

7

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a instalaţiei de 

încălzire şi clim atizare a 

habitaclului

Com ponente defecte  

înlocuite

7

Post universal D em ontarea -  m ontarea  

tap iţeria  habitaclului 

autom obilului

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea componentelor 

defecte a acţionărilor geamurilor, 

oglinzilor, scaunelor, portierelor, 

capotelor, trapei auto

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Post universal Înlocuirea com ponentelor 

defecte a instalaţiilor speciale 

ale autocam ioanelor (instalaţii 

hidraulice de acţionare a 

benelor basculante; macara 

hidraulică m ontată pe 

autocam ion; instalaţii de 

acţionare a obloanelor)

Com ponente defecte  

înlocuite

14

Total 420

VI. Sugestii de evaluare a com petenţei profesionale

Evaluarea stagiilor de practică în producţie se realizează a tât pe perioada de 

desfăşurare a practicii, cât şi la finalizarea acestei activităţi.

Responsabilul de desfăşurarea stagiului de practică în producţie din cadrul unităţii 

econom ice îm preună cu m aistrul-instructor evaluează sistematic elevul-practicant, conform  

urm ătoarelor criterii:

S  nivelul com petenţelor profesionale;

S  com portam entul;

S  m odalitatea de integrare a elevului-practicant în activitatea unităţii economice 

(disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea  

regulam entului intern al unităţii economice).
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Evaluarea realizată de către responsabilul de desfăşurarea stagiului de practică în 

producţie din cadrul unităţii econom ice este consultativă. Evaluarea şi notarea finală se 

realizează în instituţia de învăţăm înt a elevului-practicant.

Elevul, la finalizarea stagiului de practică în producţie, prezintă Agenda form ării 

profesionale, sem nată de reprezentantul unităţii econom ice/m aistrul de instruire în producţie. 

M aistrul-instructor face evaluarea finală a elevului-practicant pe baza docum entelor 

prezentate de acesta şi a in form aţiilor obţinute în tim pul desfăşurării stagiului de practică în 

producţie prin discuţiile cu elevul şi responsabilul de practică din cadrul unităţii economice, 

precum şi prin observările la locul de desfăşurare a practicii.

VII . Cerinţe faţă  de locurile de practică

Practica în producţie poate fi realizat în cadrul urm ătoarelor întreprinderi:

- service-uri auto;

- ate liere de reparaţii specializate;

- în treprinderi de transport persoane /  m ărfuri în cadrul căreia există bază de producere  

pentru repararea parcului de autom obile;

- în treprinderi/organizaţii ce au parcul propriul de unităţi de transport şi bază de 

producere pentru repararea parcului de autom obile.

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

Nr. Locul de m uncă/postul Cerinţe faţă de locul de m uncă/postul propus elevului

1. Post universal Elevator/canal de revizie; set de scule destinaţie generală; 

seturi de scule speciale; macara tip  girafă; suporturi reglabile 

pentru agregate; recuperatoare de ulei/lichide; prese şi 

extractoare; echipam ente specifice(sisteme); echipam ent 

alim entare cu ulei/lichide tehnice; robot de pornire; 

echipam ent exhaustor.

2. Sector/post reparaţie  

m otoare/agregate

M asă/banc de lucru; suport pentru agregate; set de scule 

destinaţie generală; seturi de scule speciale; prese şi 

extractoare, macara tip  girafă.

3. Post de curăţare - 

spălare

Cuvă/maşină de spălare; perii şi lavete; detergenţi şi soluţii de 

spălare şi curăţare; echipam ente de protecţie individuală.

4. Loc de muncă pentru  

defectare/com pletare  

a pieselor.

M asă/banc de defectare, instrum ente de măsură şi control 

generale şi speciale; dispozitive speciale de verificare.

5. Post de control -  

reglare geom etrie roţi

Elevator, SDV de destinaţie generală, maşină echilibrare roţi, 

echipam ent geom etrie  roţi.

6. Post servicii roţi

VIII. Resursele didactice recom andate elevilor

Pentru identificarea nom enclaturii lucrărilor, param etrii de defectare, control -  reglare 

şi valorile acestora, m aterialele de exploatare/consum abile cât şi piesele de schimb 

recom andate de a fi în locuite în cadrul reparaţiei, elevii vor utiliza literatura tehnică specifică a 

producătorului de autom obile care este disponibilă la în treprindere, pe suport hârtie sau în 

form ă electronică.
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