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Anexa 4 
Standard de pregătire profesională 

a tehnicianului mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto 
1. INTRODUCERE ÎN DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 
1.1. Descrierea generală a domeniului de formare profesională 

Transporturile rutiere reprezintă un domeniu vital al activităţii economico - sociale  al 
Republicii Moldova pentru că prin intermediul lui se efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi 
oamenilor în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii.  

Importanţa transporturilor constă în: 
- funcţia pe care o au în dezvoltarea complexului socioeconomic naţional; 
- în rolul important exercitat asupra amplificării relaţiilor dintre state. 

Transportul rutier internaţional reprezintă mijlocul material ce stă la baza relaţiilor 
economice cu celelalte ţări ale lumii. 

Serviciile de transport rutier sunt esenţiale pentru economia naţională şi comerţ, dar şi 
pentru viaţa de zi cu zi a populaţiei deoarece: 

- joacă un rol important în cadrul unei societăţi moderne; 
- lumea se aşteaptă ca “el” să fie acolo când este nevoie de aceste servicii şi să funcţioneze 

„aşa cum trebuie”. 
Transportul este strâns legat de societatea umană; a apărut o data cu aceasta şi s-a dezvoltat 

din punct de vedere calitativ, cantitativ şi structural concomitent cu dezvoltarea producţiei, ştiinţei si 
tehnicii, facilitând la rândul sau, într-un mod direct dezvoltarea producţiei şi a schimbului, 
antrenând şi condiţionând creşterea economica pe plan naţional şi mondial. 

Un aspect important a activităţii transportului rutier este securitatea circulaţiei rutiere, care 
determinată de mai mulţi factori. Un factor esenţial este starea tehnică a mijloacelor de transport, 
asigurată prin realizarea la timp şi calitativă a unui complex de intervenţii tehnice: control tehnic 
periodic, întreţineri tehnice şi reparaţii. Realizarea intervenţiilor tehnice necesită specialişti 
competenţi, inclusiv tehnicieni mecanici în exploatarea tehnică a transportului auto, care îndeplinesc 
sarcini de organizare, coordonare, monitorizare şi executare a activităţilor de mentenanţă a 
autovehiculelor. 

Tehnicienii mecanici în exploatarea tehnică a transportului auto îndeplinesc sarcini cu 
caracter tehnic în domeniul ce asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi 
a elementelor acestora prin realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a maşinilor, 
motoarelor şi instalaţiilor; asigură controlul tehnic a procesului de producere; asigură respectarea 
normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea incediilor şi protecţia mediului; soluţionează 
problemele tehnice ce apar în procesul muncii. Sarcinile specialiştilor cu nivel mediu de calificare 
constau: în îndeplinirea lucrărilor tehnico-inginereşti simple sau de complexitate medie. 

Tehnicienii mecanici în exploatarea tehnică a transportului auto sunt manageri de nivel 
mediu care sunt în subordonarea nemijlocită şi execută sarcinile puse de managerii unităţii de 
producere, inginerilor responsabili de activitatea de producere. În subordonarea tehnicienilor 
mecanici în exploatarea tehnică a transportului auto sunt executorii activităţilor de întreţinere şi 
reparaţie a autovehiculelor – lăcătuşii auto. 
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1.2. Caracteristicile-cheie ale domeniului 
Nivelul Postsecundar 

Durata studiilor 2 ani – la forma de învăţământ cu frecvenţă, în baza 
certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură 
generală; 
4 ani – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale; 
3 ani – la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în baza 
certificatului de studii liceale şi a studiilor medii de cultură 
generală; 
2–3 ani – la specialităţi conexe meseriei iniţiale, în baza 
certificatului de calificare. 

Credite de studii ECTS 120 credite 
Forma de organizare Învăţământ formal cu frecvenţă; 

învăţământ formal cu frecvenţă redusă 
Condiţii de acces Deţinătorii următoarelor acte de studii: 

- certificat de studii gimnaziale; 
- diploma de Bacalaureat; 
- certificat de studii liceale; 
- atestat de studii  medii de cultură generală; 
- certificatului de calificare la o meserie conexă 

domeniului de activitate 
Precondiţii  Prezentarea certificatului medical 086-e 
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu: 

- stagii de practică de instruire(lăcătuşărie, tinichigerie, 
demontare-montare, întreţinere tehnică); 

- stagiul de practică tehnologică; 
- stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire. 

Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de 
evaluare: 
1. Evaluarea iniţială;  
2. Evaluarea curentă; 
3. Evaluarea finală. 

Modalitate de evaluare finală susţinerea lucrării/proiectului de diplomă. 
Certificare  Diploma de studii profesionale  
Calificarea acordată Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto 
Drepturi pentru absolvenţi Angajarea în câmpul muncii conform calificării obţinute; 

Continuarea studiilor învăţământ superior pentru deţinătorii 
diplomei de Bacalaureat 

Organ responsabil de 
autorizarea programelor 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 7 

2. ATRIBUŢII ŞI SARCINI DE LUCRU ALE SPECIALISTULUI 
 

ATRIBUŢII SARCINI DE LUCRU 
1.1 Realizează planificarea activităţilor zilnice în corespundere cu 
sarcinile puse de persoanele ierarhice superioare 
1.2 Stabileşte priorităţile la realizarea lucrărilor 
1.3 Distribuie sarcinile zilnice subalternilor 
1.4 Elaborează orare zilnice de prezenţă la serviciu, înlocuirea şi 
transferul subalternilor de la un post de lucru la altul în 
dependenţă de necesităţile de producere 
1.5 Înaintează propuneri vizînd elaborarea orarului de prezentare 
a concediilor de odihnă subalternilor 
1.6 Monitorizează respectarea de către subalterni a programului 
zilnic de activitate  
1.7 Înaintează propuneri persoanele ierarhice superioare vizînd 
menţionarea sau sancţionarea subalternilor 
1.8 Identifică necesităţile de formare continuă a subalternilor 

1. Organizarea şi 
planificarea activităţilor 
proprii şi a angajaţilor din 
subordine 

1.9 Analizează şi elaborează rapoarte vizînd rezultatele activităţii 
subdiviziunii conduse 
2.1 Amenajează şi dotează atelierul, locurile de muncă conform 
procesului tehnologic stabilit 
2.2 Repartizează resursele umane şi materiale la locuri de muncă 
conform procesului tehnologic stabilit 
2.4 Dotează locurile de muncă cu documentaţia tehnică, fişe 
tehnologice conform procesului tehnologic stabilit 
2.5 Realizează instructajul  subalternilor la locuri de muncă 
vizînd securitatea şi sănătatea în muncă, măsuri de prevenire a 
incendiilor, Monitorizează respectarea acestora. 
2.6 Identifică factorii de risc la locuri de muncă, realizează măsuri 
de înlăturare şi diminuare a acestora  
2.7 Asigură dotarea locurilor de muncă şi a subalternilor cu 
mijloace de protecţie colectivă şi individuale în muncă 
2.8 Realizează proceduri în cazuri de urgenţă şi acordă primului 
ajutor 
2.9 Monitorizează respectarea curăţeniei, degajarea şi depozitarea 
deşeurilor în locuri special amenajate 
2.10 Asigură condiţii optime de muncă şi odihnă în atelier 
2.11 Realizează sistematic inventarierea locurilor de muncă 
2.12 Verifică sistematic uzura fizică şi morală a echipamentelor şi 
sculelor de lucru 
2.13 Coordonează activităţile de întreţinere tehnică şi reparaţie a 
echipamentelor şi sculelor de lucru 

2. Organizarea atelierului şi 
a locurilor de muncă 

2.13 Propune soluţii de modernizare a atelierului şi locurilor de 
muncă 
3.1 Identifică piesele de schimb şi materialele necesare pentru 
realizarea lucrărilor  
3.2 Selectează pieselor de schimb şi materialelor conform codului 
VIN a automobilului, stabileşte cantităţii necesare 
3.3 Stabileşte furnizorilor de piese de schimb şi materiale, 
rezervarea, modul şi termenii de furnizare 
3.4 Repartizează şi duce evidenţa pieselor de schimb şi 
materialelor furnizate 

3. Asigurarea procesului de 
producere cu piese de 
schimb, materiale 

3.5 Returnează piesele de schimb şi materialele furnizorului în 
cazul constatării necorespunderii acestora 
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ATRIBUŢII SARCINI DE LUCRU 
4.1 Realizează diagnosticarea generală a autovehiculului 
prezentat pentru deservire 
4.2 Determină spectrul de lucrări ce trebuie să fie realizate şi 
repartizează sarcini subalternilor conform nivelului de calificare a 
acestora 
4.3 Desfăşoară instructajul iniţial a subalternilor, consultă aceştia 
în timpul executării lucrărilor 
4.4 Distribuie piesele de schimb, materialele de exploatare 
necesare pentru intervenţiile tehnice 
4.5 Monitorizează corectitudinea executării lucrărilor, 
corespunderea acestora celor indicate în nota de comandă  
4.6 Corectează execuţiile eronate a lucrărilor de întreţinere 
tehnică şi reparaţie 
4.7 Execută la necesitate lucrările de întreţinere tehnică şi 
reparaţie 
4.8 Primeşte autovehiculul după realizarea lucrărilor de la 
executaţi, verifică calitatea lucrărilor 

4.Supravegherea executării, 
corectarea execuţiilor 
eronate a lucrărilor de 
întreţinere tehnică şi 
reparaţie a autovehiculelor 

4.9 Informează superiorii despre realizarea lucrărilor în termenul 
stabilit sau neîncadrarea în timpul planificat, argumentează 
cauzele de reţinere 
5.1 Analizează cazul de reclamaţie 
5.2 Determină defectul, studiază cauzele producerii acestuia 
5.3 Cere explicaţie de la executorul care a admis cazul de 
reclamaţie, propune superiorilor luarea măsurilor de sancţionare a 
persoanei ce a realizat lucrările cu abateri de la tehnologii 
5.4 Coordonează executarea lucrărilor de lichidare a cazurilor de 
reclamaţie 
5.5 Informează reprezentantul producătorului de autovehicul 
cazul de producere a reclamaţiei 
5.6 Informează reprezentantul furnizorului de piese de schimb, 
materialelor de exploatare cazul de producere a reclamaţiei 

5.Analizarea cazurilor de 
reclamaţie a serviciilor 
prestate 

5.7 Propune şi aplică măsuri de prevenire a producerii cazurilor 
de reclamaţie 
6.1 Primeşte autovehiculul de la client, realizează împreună 
revizia acestuia  
6.2 Constată starea tehnică a autovehiculului în actul de primire  
6.3 Concretizează de la client spectrul de lucrări solicitate de 
client, simptoamele de manifestare a abaterilor sesizate de client 
6.4 Oferă informaţii şi consultări clientului vizînd lucrările 
realizate 
6.5 Informează şi argumentează necesitarea executării lucrărilor 
care nu au fost solicitate în nota de comandă, solicită acordul 
clientul pentru executarea acestora 

6.Gestionarea relaţiilor cu 
clienţii 

6.6 Verifică calitatea pieselor de schimb şi materialelor de 
exploatare prezentate de client, corespunderea acestora 
nomenclatorului de piese şi materiale a producătorului auto 
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ATRIBUŢII SARCINI DE LUCRU 
7.1 Elaborează planul de acţiuni de durată lungă şi scurtă 
7.2 Elaborează orare de lucru, realizează evidenţa prezenţei la 
serviciu 
7.3 Întocmeşte rapoarte şi statistici a activităţii desfăşurate 
7.4 Consultă recomandări, instrucţiuni, soft-uri a producătorilor 
auto 
7.5 Aplică SOFT-urile de gestionare a serviciilor prestate 
7.6 Perfectează documentele ce reglementează relaţiile client – 
prestator de servicii(devizul lucrărilor executate) 
7.7 Formulează superiorilor demersuri de menţionare sau 
sancţionare a subalternilor 

7.Perfectarea, elaborarea şi 
consultarea documentelor 
necesare pentru desfăşurarea 
activităţii şi pentru evidenţa 
lucrărilor realizate 

7.8 Formulează superiorilor propuneri vizînd modernizarea 
producerii, lărgirea spectrului de servicii prestate, optimizarea 
cheltuielilor de producere şi majorarea veniturilor 
8.1 Primeşte autovehiculul de la client, constată completarea şi 
integritatea acestuia 
8.2 Instalează autovehiculul la postul de lucru, deplasează de la 
un post la altul în cazuri de necesitate, eliberează postul după 
executarea lucrărilor şi parchează acesta în spaţiile amenajate  
8.3 Predă-primeşte autovehiculul executorului de lucrări 
8.4 Predă-primeşte autovehiculele din atelier agenţilor de pază 
pentru perioada de odihnă 

8.Asigurarea păstrării 
integrităţii autovehiculelor 
pentru perioada executării 
lucrărilor 

8.5 Verifică completarea şi integritatea vehiculului după 
executarea lucrărilor 
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3. FINALITĂŢILE DE STUDII ŞI  COMPETENŢELE 
 

Competenţe transversale(CT) 
Descriptori generici ai 

competenţelor transversale 
Finalităţi de studiu 

CT2.1 Competenţe de dezvoltare personală şi profesională 
CT 2.1.1 Identificarea 
necesităţilor de dezvoltare 
profesională, dezvoltarea 
personală şi a subalternilor 

Cunoştinţe: 
Sursele de informare vizînd cerinţele şi reglementările actuale; 
Metodele şi mijloacele de formare profesională continuă; 
Abilităţi: 
Evaluează sistematic nivelul competenţelor subalternilor; 
Identifică necesităţile de formare profesională continuă; 
Identifică formele de realizare a formării continuă; 
Instruieşte subalternii vizînd noile tehnologii şi cerinţe în domeniu 
de activitate. 
Aptitudini: 
Inteligentă; 
Perseverenţă; 
Responsabilitate; 
Putere de analiză şi decizie; 
Receptivitate; 
Iniţiatoare. 

CT1.2 Abilităţi manageriale/interacţiune socială 
CT 1.2.1 Managementul şi 
marketingul atelierului 

Cunoştinţe: 
Procesele de management; 
Principii generale ale managementului unităţilor de producere; 
Componentele sistemului de management al unităţilor de 
producere; 
Caracteristicile si instrumentele managementului unităţilor de 
producere; 
Activitatea de marketing; 
Activitatea de vînzare a serviciilor, materialelor şi pieselor de 
schimb. 
Abilităţi: 
Coordonează şi realizează activităţi de management a atelierului; 
Efectuează analiza de marketing a atelierului; 
Participă la elaborarea politicii de produs, de preţ şi a celei de 
promovare a serviciilor prestate; 
Participă la elaborarea planul de marketing al firmei. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Inteligentă; 
Coerenţă; 
Obiectivitate; 
Perseverenţă; 
Responsabilitate; 
Punctualitate; 
Seriozitate; 
Putere de analiză şi decizie; 
Receptivitate; 
Iniţiatoare; 
Operativitate. 
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CT 1.2.2 Managementul 
relaţiilor profesionale 

Cunoştinţe: 
Activitatea psihică umană; 
Procesele psihice cognitive; 
Formarea şi dezvoltarea personalităţii; 
Arta relaţiilor interumane; 
Cultura comunicării asertive; 
Stresul şi efectele lui asupra muncii. 
Abilităţi: 
Stabileşte şi menţine relaţii profesionale de colaborare; 
Soluţionează conflicte; 
Consolidează echipa. 
Aptitudini: 
Atenţie; 
Sociabile; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Onestitate; 
Responsabilitate; 
Receptivitate; 
Politeţe; 
Inteligentă; 
Obiectivitate; 
Punctualitate. 

CT 1.2.3 Gestionarea relaţiilor 
cu clienţii  
 

Cunoştinţe: 
Drepturile clienţilor; 
Documente ce reglementează relaţiile client – prestator de servicii; 
Componentele preţului de prestare a serviciilor; 
SOFT-urile de gestionare a serviciilor prestate. 
Abilităţi: 
Respectă drepturile clientului; 
Informează clientul despre serviciile/produsele oferite; 
Consultă clientul cu privire la utilizarea serviciilor/ produselor 
realizate; 
Estimează preţul de cost a serviciilor prestate; 
Stabileşte modurile şi termenii de achitare a serviciilor prestate; 
Perfectează, semnează şi eliberează clientului documentele ce 
reglementează relaţiile client – prestator de servicii. 
Aptitudini: 
Atenţie; 
Sociabile; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Onestitate; 
Responsabilitate; 
Receptivitate; 
Politeţe; 
Inteligentă; 
Obiectivitate; 
Punctualitate. 
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CT1.1 Autonomie şi responsabilitate în activitate 
CT 1.1.1 Planificarea 
activităţilor proprii şi a 
subalternilor 

Cunoştinţe: 
Prevederile Codului Muncii vizînd contractul de muncă, timpul de 
muncă şi odihnă, drepturile şi obligaţiunile angajaţilor; 
Instrucţiunile şi reglementările specifice domeniului de activitate; 
Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului. 
Abilităţi: 
Elaborează planul de acţiuni de durată lungă şi scurtă; 
Distribuie sarcini de lucru subalternilor; 
Elaborează orare de lucru, realizează evidenţa prezenţei la serviciu; 
Întocmeşte rapoarte şi statistici a activităţii desfăşurate. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Putere de analiză şi decizie; 
Inteligentă; 
Coerenţă; 
Solicitudine; 
Corectitudine; 
Responsabilitate; 
Obiectivitate; 
Punctualitate. 

CT 1.1.2 Organizarea 
atelierului şi a locurilor de 
muncă  
 

Cunoştinţe: 
Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; 
Proiectarea tehnologică a atelierelor şi locurilor de muncă de 
complexitate medie; 
Cerinţele ergonomice la organizarea locurilor de muncă; 
Normele de securitate şi sănătate în muncă; 
Mijloace de protecţie individuală şi colectivă în muncă; 
Măsurile de protecţie a mediului; 
Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor; 
Procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor 
excepţionale. 
Abilităţi: 
Stabileşte spectrul de utilaje/echipamente şi scule conform 
lucrărilor executate; 
Elaborează proiecte de complexitate medie vizînd organizarea, 
reorganizarea atelierului, locurilor de muncă; 
Coordonează amenajarea atelierului şi a locurilor de muncă; 
Aplică şi monitorizează respectarea normelor de securitate şi 
sănătate în muncă; 
Stabileşte factorii de risc la locurile de muncă şi înlătură; 
Aplică mijloacele de protecţie individuale şi colective în 
corespundere cu condiţiile de muncă; 
Utilizează adecvat mijloacele de stingere a incendiilor; 
Aplică procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi 
situaţiilor excepţionale. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Putere de analiză şi decizie; 
Inteligentă; 
Coerenţă; 
Solicitudine; 
Corectitudine; 
Responsabilitate; 
Obiectivitate. 
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Competenţe profesionale (CP)  
Descriptori generici ai 

competenţelor profesionale 
Finalităţi de studiu 

CP2.3 Conduită creativ-inovativă 
CP 2.3.1 Modernizarea 
tehnologiilor aplicate în 
corelaţie cu cerinţele actuale 

Cunoştinţe: 
Tendinţele de dezvoltare în domeniu de activitate; 
Sursele de informare cu tehnologiile performante în domeniu. 
Abilităţi: 
Propune forme progresive de organizare a muncii; 
Propune soluţii reorganizare, reamenajare a atelierului, posturilor 
de muncă; 
Identifică spectru de servicii noi ce pot fi prestate; 
Implementează tehnologiile şi echipamentele moderne. 
Aptitudini: 
Creative; 
Inovatoare; 
Inteligentă; 
Gîndire critică; 
Putere de analiză şi decizie; 
Coerenţă; 
Responsabilitate. 

CP2.2 Reflecţie critică şi constructivă 
CP 2.2.1 Asigurarea calităţii 
serviciilor prestate 

Cunoştinţe: 
Noţiuni de calitate a serviciilor; 
Proceduri tehnice de asigurare a calităţii 
Standarde de asigurare a calităţii naţionale şi internaţionale ISO; 
Documentaţia tehnică şi fişele tehnologice a serviciilor supuse 
procedurilor de calitate, 
Sursele informaţionale vizînd determinarea normelor de timp 
pentru serviciile prestate; 
Metodele de control; 
Instrumentele de măsură şi control. 
Abilităţi: 
Identifică cerinţele de calitate specifice; 
Verifică calitatea lucrărilor executate; 
Asigură respectarea termenilor de verificare metrologică a 
instrumentelor şi aparatelor de măsură şi control; 
Perfectează şi eliberează actele de confirmare a calităţii serviciilor 
prestate; 
Soluţionează cazurile de prestare a serviciilor necalitative. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Atenţie; 
Gîndire critică; 
Putere de analiză şi decizie; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Responsabilitate. 
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CP 2.1 Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme 
CP 2.1.1 Organizarea şi 
coordonarea activităţilor de 
întreţinere a automobilelor. 

Cunoştinţe: 
Periodicitatea întreţinerilor tehnice a autovehiculelor; 
Spectru de lucrări realizate la întreţinerea tehnică a autovehiculelor; 
Echipamente şi scule pentru întreţinerea tehnică a autovehiculelor; 
Materiale de exploatare auto. 
Abilităţi: 
Determină tipul intervenţiei ce trebuie să fie realizată; 
Stabileşte starea tehnică a autovehiculului; 
Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; 
Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; 
Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; 
Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei problemelor 
complexe; 
Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea 
timpilor de execuţie; 
Execută lucrările de întreţinere tehnică. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Atenţie; 
Putere de analiză şi decizie; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Responsabilitate; 
Solicitudine; 
Punctualitate; 
Dexteritate; 
Rezistenţă la efort fizic. 

CP 2.1.2 Organizarea şi 
coordonarea activităţilor de 
reparare a automobilelor. 

Cunoştinţe: 
Metodele şi mijloacele de depistare a defectelor caracteristice; 
Metodele de remediere a defectelor; 
Echipamente şi scule utilizate la reparaţia autovehiculelor; 
Reglementări tehnice la reparaţia autovehiculelor. 
Abilităţi: 
Identifică defectul şi stabileşte natura apariţiei acesteia; 
Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor auto; 
Stabileşte modul de intervenţie în funcţie de defecţiunea constatată; 
Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; 
Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; 
Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei problemelor 
complexe; 
Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea 
timpilor de execuţie; 
Execută lucrările de reparaţie. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Atenţie; 
Putere de analiză şi decizie; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Responsabilitate; 
Punctualitate; 
Solicitudine; 
Dexteritate; 
Rezistenţă la efort fizic. 
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CP 2.1.3 Coordonarea 
activităţii de întreţinere a 
utilajelor/echipamentelor de 
lucru 

Cunoştinţe: 
Tipurile de echipamente utilizate la mentenanţa autovehiculelor; 
Construcţia şi principiile de funcţionare a 
utilajelor/echipamentelor de lucru; 
Caracteristica parametrilor constructivi şi de funcţionare a 
utilajelor/echipamentelor de lucru; 
Regulile de exploatare a utilajelor/echipamentelor de lucru; 
Periodicitatea şi spectrul de lucrări pentru întreţinerea 
utilajelor/echipamentelor de lucru. 
Abilităţi: 
Identifică uzarea fizică şi morală a echipamentului şi sculelor în 
dotare; 
Asigură materialele de exploatare necesare pentru funcţionarea şi 
întreţinerea utilajelor; 
Coordonează activitate de întreţinere tehnică a 
utilajelor/echipamentelor de lucru; 
Execută lucrări de ajustare şi reglare a utilajelor/echipamentelor 
de lucru. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Atenţie; 
Putere de analiză şi decizie; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Responsabilitate; 
Punctualitate; 
Solicitudine; 
Dexteritate; 
Rezistenţă la efort fizic. 
CP 1.2 Explicaţie şi interpretare 

CP 1.2.1 Analizarea 
construcţiei, funcţionării şi a 
stării tehnice a automobilelor 

Cunoştinţe: 
Construcţia şi principiile de funcţionare a componentelor 
autovehiculelor; 
Parametrii de funcţionare; 
Materialele utilizate la confecţionare pieselor; 
Defectele caracteristice a componentelor şi cauzele apariţiei 
acestora. 
Abilităţi: 
Identifică componentele autovehiculului; 
Analizează comparativ soluţiile constructive; 
Argumentează cauzele apariţiei defectelor şi factorii de influenţă. 
Aptitudini: 
Autonomie; 
Atenţie; 
Gîndire critică; 
Putere de analiză şi decizie; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Responsabilitate. 
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CP1.1 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific 

CP 1.1.1 Comunicarea 
profesională 
interactivă în limba de stat 

Cunoştinţe: 
Terminologia specifică domeniului de activitate; 
Metodele şi mijloacele de comunicare orală şi scrisă. 
Abilităţi: 
Recepţionează mesaje orale şi scrise; 
Formulează mesaje orale şi scrise fluent şi coerent; 
Întocmirea documentelor specifice domeniului de activitate; 
Aptitudini: 
Atenţie; 
Sociabile; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Onestitate; 
Responsabilitate; 
Receptivitate; 
Politeţe; 
Inteligentă. 

CP 1.1.2 Comunicare 
profesională într-o limbă de 
circulaţie internaţională 

Cunoştinţe: 
Terminologia specifică domeniului de activitate; 
Metodele şi mijloacele de comunicare orală şi scrisă. 
Abilităţi: 
Recepţionează mesaje orale şi scrise; 
Formulează mesaje orale şi scrise fluent şi coerent; 
Susţinerea spontană  de conversaţii pe teme de activitate 
profesională. 
Aptitudini: 
Atenţie; 
Sociabile; 
Coerenţă; 
Corectitudine; 
Onestitate; 
Responsabilitate; 
Receptivitate; 
Politeţe; 
Inteligentă. 
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