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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N
privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor

școlare pentru pregătirea practică din aria curriculară
Tehnologii, pentru clasele a XI-a învățământ profesional,
inclusiv dual, pentru calificările profesionale de nivel 3 

al Cadrului național al calificărilor: electrician auto, 
operator montator subansamble*)

Având în vedere:
— art. 33 alin. (2) și art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare;
— Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea

planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata
de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a;

— Ordinul ministrului educației nr. 3.832/2021 privind aprobarea planurilor de
învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea
practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de
pregătire practică — curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a,
învățământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului
național al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Planul de învățământ și Programa școlară pentru
pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XI-a învățământ
profesional, inclusiv dual, domeniul de pregătire profesională „electric”, calificarea
profesională „electrician auto”, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezentul ordin.

Art. 2. — Se aprobă Planul de învățământ și Programa școlară pentru
pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XI-a învățământ
profesional, inclusiv dual, domeniul de pregătire profesională „mecanică”,
calificarea profesională „operator montator subansamble”, prevăzute în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală
minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și
unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 16 februarie 2022.
Nr. 3.139.

*) Ordinul nr. 3.139/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din
1 martie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
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Anexa nr. 1 la OME nr. 3139 din 16.02.2022 
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pentru 
 

clasa a XI-a 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 
 

Calificarea profesională 
ELECTRICIAN AUTO 

 
 
 
 
 

Domeniul de pregătire profesională:  
ELECTRIC 
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2 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

GRUPUL DE LUCRU: 
 
 

BOANCĂ VASILE prof.ing.Colegiul Tehnic de Transporturi 
”Transilvania” Cluj Napoca 

CONȚ IONEL prof.ing.Liceul Tehnologic ”Alexandru Borza” 
Cluj Napoca 

CREȚU GABRIEL MIRCEA prof.ing.Colegiul Tehnic de Transporturi 
”Transilvania” Cluj Napoca 

DAVID ALIN LAURENȚIU prof.ing.Colegiul Tehnic de Transporturi 
Brașov 

DELEANU TEODORA FLORINA prof.ing.Colegiul Tehnic de Transporturi 
Brașov 

DINCĂ ALIN prof.ing.Liceul Tehnologic Transporturi Auto 
Timișoara 

DOOGARU AUREL prof.ing.Liceul Tehnologic Transporturi Auto 
Timișoara 

FEȘTILĂ RODICA prof.ing.Colegiul Tehnic de Transporturi 
”Transilvania” Cluj Napoca 

GAIDOȘ NICOLETA prof.ing.Colegiul Tehnic ”Mircea cel Bătrân” 
București 

IANCOVICI WOLF MIRIANA prof.ing.Liceul Tehnologic Transporturi Auto 
Timișoara 

IORGULESCU MĂRCUȘ 
BEATRICE GEORGIANA 

prof.ing.Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady” 
București 

LAVRIC IONEL prof.ing.Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” 
Focșani, jud.Vrancea 

MELNIC ALINA prof.ing.Liceul Tehnologic Transporturi Auto 
Timișoara 

MUNTEANU ALINA MIHAELA prof.ing.Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” 
Tecuci, jud.Galați 

OSAIN ANGELA prof.ing.Liceul Tehnologic Transporturi Auto 
Timișoara 

PARASCHIV REMUS prof.ing.Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” 
Focșani, jud.Vrancea 

ȚOBA DANIELA prof.ing.Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” 
București 

 
 
 
 
 
CNDIPT – Coordonare și consultanță metodologică: 
RĂILEANU CARMEN – Inspector de specialitate curriculum 
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3 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

 
NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Acest curriculum se aplică în domeniul de pregătire profesională ELECTRIC, pentru calificarea 
profesională: ELECTRICIAN AUTO 
 
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării 
sus menţionate. 
 
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 3 
 
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module: 
 
Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice specializate (URÎ) 

Denumire modul 

URÎ 8. Diagnosticarea și remedierea 
defectelor echipamentelor și instalațiilor 
electrice ale autovehiculelor 

MODUL I: Mentenanța echipamentelor și 
instalațiilor electrice ale autovehiculelor 

 
URÎ 9. Utilizarea sistemelor de 
automatizare pentru autovehicule 

MODUL II: Sisteme de automatizare pentru 
autovehicule 

URÎ 10. Utilizarea sistemelor inteligente 
pentru autovehicule 

MODUL III: Sisteme inteligente pentru 
autovehicule 

URÎ 11. Conducerea automobilului 

 

MODUL IV: Conducerea automobilului 
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4 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Clasa a XI-a 

Învăţământ profesional 
 
Calificarea: ELECTRICIAN AUTO 
Domeniul de pregătire profesională: ELECTRIC 
 
Pregătire practică1 

 
Modul I. Mentenanța echipamentelor și instalațiilor electrice ale autovehiculelor 

Total ore/an:      360 
    din care:  Laborator tehnologic  120 
      Instruire practică  240 
 
Modul II. Sisteme de automatizare pentru autovehicule 

Total ore/an:      90 
    din care:  Laborator tehnologic  30 
      Instruire practică  60 
 
Modul III. Sisteme inteligente pentru autovehicule 

Total ore/an:      90 
    din care:  Laborator tehnologic  30 
      Instruire practică  60 
 
Modul IV. Conducerea automobilului2  

Total ore/an:      90 
    din care:  Laborator tehnologic  30 
      Instruire practică  60 
 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 30 săptămâni = 630 ore/an 
 
Stagiu de pregătire practică3  - Curriculum în dezvoltare locală 
 
Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total ore/an:     300 
 

Total ore /an = 5 zile x 6 ore /zi x 10 săptămâni= 300 ore/an 
 

TOTAL  GENERAL: 930 ore/an 
Notă:  
1.Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învăţământ cât şi la operatorul 
economic/instituţia publică parteneră 
2.Pentru modulul „Conducerea automobilului”, pregătirea practică va fi realizată doar de persoane 
autorizate (ca profesor de legislație rutieră – pentru laboratorul tehnologic, respectiv ca instructor 
auto – pentru instruirea practică). Cele 60 de ore alocate instruirii practice pentru conducerea 
automobilului vor fi realizate prin programarea individuală a elevilor. 
3.Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituţia publică parteneră. 
Condiţiile în care stagiul de practică se desfăşoară în unitatea de învăţământ, sunt stabilite prin 
metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional. 

* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 
parteneriat cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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5 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

 
MODUL I. MENTENANȚA ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR ELECTRICE ALE 

AUTOVEHICULELOR 
 

� Notă introductivă 
Modulul „Mentenanța echipamentelor și instalațiilor electrice ale autovehiculelor”, 
componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Electrician auto din 
domeniul de pregătire profesională Electric, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, 
învățământ profesional.  
Modulul are alocat un numărul de 360 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 120 ore/an – laborator tehnologic 
� 240 ore/an – instruire practică 

Modulul „Mentenanța echipamentelor și instalațiilor electrice ale autovehiculelor” este centrat 
pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării 
pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în standardul de pregătire profesională 
corespunzător calificării profesionale de nivel 3 - Electrician auto, din domeniul de pregătire 
profesională Electric, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

� Structură modul  
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

URÎ  8.  DIAGNOSTICAREA ȘI 
REMEDIEREA DEFECTELOR 
ECHIPAMENTELOR ȘI 
INSTALAȚIILOR ELECTRICE 
ALE AUTOVEHICULELOR Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

8.1.1. 

8.2.1. 
8.2.2. 
8.2.3. 
8.2.4. 

8.3.1. 
8.3.2. 

1. Noțiuni generale privind diagnosticarea și 
remedierea defectelor de natură electrică / 
electronică ale autovehiculelor 

1.1. Parametrii de stare și de diagnosticare; 
1.2. Sisteme și metode de diagnoză; 
1.3. Documentația tehnică utilizată în activitățile de 

diagnosticare și remediere a defectelor de natură 
electrică / electronică ale autovehiculelor (cărți 
tehnice, manuale de reparații, proceduri și 
formulare interne, normative, cataloage, scheme 
electrice, organigrame, scheme logice de 
diagnosticare, fișe tehnologice). 

8.1.2. 
8.2.5. 
8.2.6. 

8.3.2. 

2. Monitorizarea funcționării autovehiculelor cu 
echipamentele aflate la bord 

2.1. Echipamente pentru monitorizare/informare de la 
bordul automobilului (tahograf, martori, aparate 
de bord, computere de bord, sisteme de 
diagnosticare la bord); 

2.2. Parametrii monitorizați (optimi, limită, de avarie); 
2.3. Metode de monitorizare a a activităţii desfăşurate 

de conducătorul auto; 
2.4. Coduri de defect. 
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6 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

8.1.3. 
8.1.4. 
8.1.5. 

 

8.2.3. 
8.2.4. 
8.2.6.  
8.2.7. 
8.2.8. 
8.2.9. 
8.2.10.  
8.2.11. 
8.2.12. 
8.2.13. 
8.2.14.  
8.2.15. 
8.2.16.  
8.2.17. 
8.2.18.  
8.2.19. 
8.2.20. 
8.2.21. 

 

7.3.1. 
7.3.2. 

3. Diagnosticarea și remedierea defectelor de natură 
electrică / electronică ale autovehiculelor 

3.1. Defecte de natură electrică / electronică ale 
autovehiculelor (simptome și cauze posibile); 

3.2. Parametrii de diagnosticare ai componentelor, 
echipamentelor și instalațiilor electrice / 
electronice ale autovehiculelor 

3.3. Mijloace de lucru utilizate în activitățile de 
diagnosticare a defectelor de natură 
electrică/electronică (instrumente și aparate de 
măsurare, testere, cititoare pentru coduri de 
defect, standuri de încercare și reglare); 

3.4. Mijloace de lucru utilizate la remedierea 
defectelor de natură electrică/electronică (scule, 
dispozitive, standuri, mașini și instalații); 

3.5. Metode / procedee de diagnosticare a  
componentelor, echipamentelor și instalațiilor 
electrice / electronice ale autovehiculelor (surse 
electrice, cabluri și conductoare, conectori, 
siguranțe, relee, motoare electrice, redresoare, 
invertoare, senzori și actuatori, sisteme de 
pornire, sisteme de alimentare cu energie 
electrică, instalația de aprindere, sisteme de 
injecție electronică, instalații de iluminare și 
semnalizare exterioară și interioară, sisteme de 
control / management electronic, ștergătoare de 
parbriz acționate electric; electropompe pentru 
spălarea parbrizului; sisteme de dezghețare / 
dezaburire a geamului; instalații de aer 
condiționat / climatizare / ventilare; instalații 
electronice antifurt; instalații pentru comanda 
electrică a geamurilor și oglinzilor retrovizoare; 
instalaţii pentru încălzirea oglinzilor retrovizoare, 
scaunelor, bricheta electrică; frigider electric; 
instalații radio / audio, televizoare pentru 
automobile, echipamente de radiocomunicații, 
echipamente de navigație, sisteme de prevenire a 
coliziunilor). 

3.6. Norme de sănătatea muncii, de prevenire și 
stingere a incendiilor și de mediu, aplicabile în 
cadrul lucrărilor de diagnosticare și remediere a 
defectelor de natură electrică/electronică ale 
autovehiculelor; 

3.7. Lucrări practice de diagnosticare și remediere a 
defectelor sistemelor de alimentare cu energie 
electrică, sistemelor de pornire, instalațiilor de 
aprindere, sistemelor de injecție electronică, 
instalațiilor de iluminare și semnalizare exterioară 
/ interioară, sistemelor de control / management 
electronic, instalațiilor de spălare și ștergere a 
parbrizelor, sistemelor de dezghețare / dezaburire 
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7 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

a geamului, instalațiilor de aer condiționat / 
climatizare / ventilare, instalațiilor pentru 
comanda electrică a geamurilor și oglinzilor 
retrovizoare, instalaţiilor de încălzire a oglinzilor 
retrovizoare, a scaunelor, instalațiilor de confort 
(bricheta electrică, frigider electric, instalații radio 
/ audio, televizoare pentru automobile, 
echipamente de radiocomunicații), 
echipamentelor de navigație, sistemelor de 
siguranță și securitate: 
� interpretarea informațiilor cu privire la 

simptome de funcționare defectuoasă pentru 
stabilirea unui diagnostic preliminar; 

� executarea operațiilor de control, verificare și 
măsurare, conform schemei logice de 
diagnosticare și procedurilor interne pentru 
stabilirea stării tehnice a echipamentelor 
electrice / electronice ale autovehiculelor; 

� prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute 
prin măsurare / testare, stabilirea diagnosticului 
și propunerea unor soluții de intervenții pentru 
remedierea defecțiunilor diagnosticate; 

� efectuarea lucrărilor de remediere a defectelor 
de natură electrică, pe baza diagnozei 
(demontarea componentelor; înlocuirea / 
repararea pieselor defecte; remontarea 
componentelor; realizarea reglajelor; 
verificarea stării tehnice a autovehicului în 
urma intervențiilor); 

� comunicarea / raportarea rezultatelor 
activităților de remediere desfășurate. 

 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii 
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
 
− SDV-uri, utilaje și echipamente pentru diagnosticarea și remedierea defectelor echipamentelor 

și instalațiilor electrice ale automobilului:  
� scule de mână, scule pneumatice și scule speciale utilizate în service auto; 
� elevatoare, cricuri, macarale, suporturi; 
� redresoare și roboți pentru pornirea motoarelor (în cazul efectuării stagiilor de pregătire 

practică la agentul economic și opțional pentru atelierele-școală); 
� aparate de măsurat analogice și digitale: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, punți wattmetre, 

multimetre; 
� echipament individual de securitatea muncii; 
� tehnică de testare a automobilelor și de scanare a defectelor (în cazul efectuării stagiilor de 

pregătire practică la agentul economic și opțional pentru atelierele-școală):  
- aparate de măsurare și control specifice (lampă de control, dwell-metre, stroboscoape, 
osciloscoape, luxmetre etc); 
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8 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

- testere și scanere auto; 
- standuri și echipamente de măsurare și / sau reglare computerizată  (de exemplu, testere 
pentru verificarea instalației de aprindere, standuri de încercare a electromotoarelor de 
pornire și alternatoarelor); 

− sisteme de exhaustare pentru atelierele de service auto (în cazul efectuării stagiilor de pregătire 
practică la agentul economic și opțional pentru atelierele-școală). 

− computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaționale; 
− documente și formulare tipizate pentru planificarea, executarea și evaluarea lucrărilor de 

testare, de diagnosticare și de mentenanță a automobilelor. 
 
Sugestii metodologice  
 Conținuturile programei trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând 
cont de particularitățile elevilor cu care se lucrează și de nivelul inițial de pregătire.  
 Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecărei temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale elevilor cu 
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și de ritmul de 
asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza și de 
a adapta procesul didactic la particularitățile elevilor, de a centra procesului de învățare, pe nevoile 
și disponibilitățile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învățării, 
lărgirii orizontului și perspectivelor educaționale.  

Modulul „Mentenanța echipamentelor și instalațiilor electrice ale autovehiculelor” 
poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice care, 
prin caracterul lor aplicativ și interactiv să faciliteze tranziția de la școală la viața activă. Orele se 
recomandă a se desfășura în cabinete de specialitate, în laboratoare și în ateliere din unitatea de 
învățământ sau de la agentul economic, dotate conform specificațiilor din standardul de pregătire 
profesională. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare 
variate, prin care să fie luate în considerare caracteristicile de învățare ale fiecărui elev.  

Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Mentenanța 
echipamentelor și instalațiilor electrice ale autovehiculelor”, se recomandă, orientativ, o serie de 
activități practice de învățare: 

Pentru laboratorul tehnologic: 
- studii de caz asupra structurii și conținutului principalelor tipuri de documente tehnice 

utilizate în activitățile de verificare / control / măsurare / testare, diagnosticare și remediere a 
defectelor de natură electrică/electronică ale autovehiculelor: cărți tehnice, manuale de 
reparații, proceduri și formulare interne, normative, cataloage, scheme electrice, 
organigrame, scheme logice de diagnosticare, fișe tehnologice; 

- studii de caz asupra unor defecte de natură electrică, prin interpretarea unor simptome și 
identificarea cauzelor posibile; 

- exerciții de utilizare a documentației tehnice pentru extragerea valorilor unor parametrii; 
- jocuri de rol și aplicații de evaluarea inițială a stării tehnice a automobilului, pe baza 

informațiilor primite de la un client; 
- studii de caz asupra metodelor și mijloacelor de testare și diagnosticare a automobilelor; 
- aplicații practice de determinare/reglare/ajustare a unor parametrii de diagnosticare pe 

platforme de laborator și cu tehnica specifică de măsurare, de testare și de scanare a 
defectelor electrice ale autovehiculelor; 

- exerciții de interpretare a unui cod de defect;  
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- exerciții de stabilire, plecând de la rezultatele unei diagnoze, a intervențiilor care trebuie 
realizate pentru remedierea unor defecțiuni, a operațiilor, a necesarului de materiale și piese 
de schimb, a mijloacelor de lucru și a formularelor de lucru specifice; 

- exerciții de utilizare a unor planuri de service / întreținere, instrucțiuni, manuale de 
întreținere și reparații, caiete de service, proceduri interne etc. pentru stabilirea etapelor, 
operațiilor și mijloacelor de lucru necesare pentru remedierea defectelor de natură 
electrică/electronică a autovehiculelor; 

- exerciții de completare sau înregistrare în formulare specifice a operațiilor / intervențiilor  
realizate pentru diagnosticarea și remedierea defectelor de natură electrică; 
Pentru instruirea practică: 

- lucrări practice de control, verificare, măsurare și evaluare a stării tehnice a componentelor, 
echipamentelor, sistemelor și instalațiilor electrice ale unui autovehicul dat: surse electrice, 
cabluri și conductoare, conectori, siguranțe, relee, motoare electrice, redresoare, invertoare, 
senzori și actuatori, sisteme de pornire, sisteme de alimentare cu energie electrică, instalația 
de aprindere, sisteme de injecție electronică, instalații de iluminare și semnalizare exterioară 
și interioară, sisteme de control / management electronic, ștergătoare de parbriz acționate 
electric; electropompe pentru spălarea parbrizului; sisteme de dezghețare / dezaburire a 
geamului; instalații de aer condiționat / climatizare / ventilare; instalații electronice antifurt; 
instalații pentru comanda electrică a geamurilor și oglinzilor retrovizoare; instalaţii pentru 
încălzirea oglinzilor retrovizoare, scaunelor, bricheta electrică; frigider electric; instalații 
radio / audio, televizoare pentru automobile, echipamente de radiocomunicații, echipamente 
de navigație, sisteme de prevenire a coliziunilor: 
� interpretarea informațiilor cu privire la simptome de funcționare defectuoasă pentru 

stabilirea unui diagnostic preliminar; 
� executarea operațiilor de control, verificare și măsurare, conform schemei logice de 

diagnosticare și procedurilor interne pentru stabilirea stării tehnice a echipamentelor 
electrice / electronice ale autovehiculelor; 

� prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute prin măsurare / testare, stabilirea 
diagnosticului și propunerea unor soluții de intervenții pentru remedierea defecțiunilor 
diagnosticate 

� completareaa formularelor specifice cu informații referitoare la operațiile realizate și 
rezultatele testelor; 

- lucrări practice de remediere a defectelor sistemelor de alimentare cu energie electrică, 
sistemelor de pornire, instalațiilor de aprindere, sistemelor de injecție electronică, 
instalațiilor de iluminare și semnalizare exterioară / interioară, sistemelor de control / 
management electronic, instalațiilor de spălare și ștergere a parbrizelor, sistemelor de 
dezghețare / dezaburire a geamului, instalațiilor de aer condiționat / climatizare / ventilare, 
instalațiilor pentru comanda electrică a geamurilor și oglinzilor retrovizoare, instalaţiilor de 
încălzire a oglinzilor retrovizoare, a scaunelor, instalațiilor de confort (bricheta electrică, 
frigider electric, instalații radio / audio, televizoare pentru automobile, echipamente de 
radiocomunicații), echipamentelor de navigație, sistemelor de siguranță și securitate: 

� după caz, demontarea componentelor defecte; 
� înlocuirea / repararea pieselor defecte; 
� remontarea componentelor; 
� realizarea reglajelor; 
� verificarea stării tehnice a autovehicului în urma intervențiilor realizate; 
� efectuarea micilor lucrări de ajustare; 
� completarea fișei de lucru și furnizarea informațiilor necesare facturării lucrărilor. 

Lista lucrărilor practice poate fi dezvoltată și adaptată condițiilor specifice oferite de 
partenerul de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.  
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Lucrul în grup, simularea, practica în laborator, în atelierele școală și la unități economice, 
discuțiile de grup, prezentările video, multimedia și electronice, temele și proiectele integrate, 
vizitele etc. contribuie la învățarea eficientă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare, de 
negociere, de luare a deciziilor, de asumare a responsabilității, de sprijin reciproc, precum și a 
spiritului de echipă, competițional și a creativității elevilor. 

 
Se recomandă: 

� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire și educație; 
� învățarea interactiv-creativă; 
� îmbinarea și o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal, 
instruirea programată, experimentul și lucrul individual, tehnica muncii cu fișe) cu 
activitățile ce solicită efortul colectiv, de genul discuțiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri 
în care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învățare continuă. 
Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 

organiza, de a le sistematiza și de a le aplica în diferite contexte pentru rezolvarea unor sarcini 
primite la locurile de muncă oferite de partenerii de practică, recomandăm utilizarea unor metode de 
predare și învățare care să susțină acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta 
conceptelor”, tehnica „Lotus”, „Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda 
„Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. 

Vizita de studiu la agenții economici din domeniu și la saloane auto poate oferi posibilitatea 
ca datele informațional-aplicative obținute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, 
demonstrativ sau aplicativ.  

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuția panel etc. 

Aplicarea acestor metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la 
formarea elevilor ca persoane active, capabile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin 
acțiune.  

Date fiind rezultatele învățării vizate de acest modul, vom exemplifica utilizarea metodelor 
interactive de grup în formarea integrată a rezultatelor învățării specifice și a celor cheie, printr-o 
metodă care are la bază „Diagrama cauză-efect”. 

 

 Prezentarea sintetică a metodei: 
Această metodă oferă posibilitatea punerii în evidență a izvoarelor unei probleme, unui 

eveniment sau unui rezultat. Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ de generare și 
organizare a cauzelor majore (principale) și minore (secundare) ale unui efect.  

Diagrama cauză – efect oferă posibilitatea de a evidenția cauza și efectul unor procese, 
evenimente, fenomene, probleme etc. și are ca obiectiv stimularea imaginației elevilor pentru 
rezolvarea problemei analizate din mai multe perspective. Regulile de organizare și etapele de 
realizare a diagramei cauzelor și a efectului sunt următoarele:  

1. Se împarte clasa în echipe de lucru;  
2. Se stabilește problema de discutat care, în acest caz, este rezultatul unei funcționări 

defectuoase a automobilului – efectul. Fiecare grup are de analizat câte un efect.  
3. Are loc dezbaterea în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul 

discutat. Înregistrarea cauzelor se face pe hârtie sau pe tablă.  
4. Construirea diagramei cauzelor și a efectului astfel:  
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− pe axa principală a diagramei se trece efectul;  
− pe ramurile axei principale se trec categoriile de cauze (de exemplu, metode, materiale, 

mașini / echipamente, factorul uman, factori de mediu, măsurare / procesare date) și 
cauzele majore (principale);  

− cauzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai 
mică ce se deduce din cea a cauzei majore;  
 

 
 

5. Etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup:  
− examinarea patternurilor (diagramelor);  
− evaluarea modului în care s-a făcut distincție între cauzele majore și cele minore și a 

plasării lor corecte în diagramă, cele majore pe ramurile principale, cele minore pe cele 
secundare, relaționând și/sau decurgând din acestea;  

− evaluarea diagramelor fiecărui grup și discutarea lor;  
6. Stabilirea concluziilor.  

Diagramele pot fi folosite de asemenea, pentru a exersa capacitatea de a răspunde la 
întrebări legate de anumite probleme aflate în discuție.  

Recomandăm aplicarea metodei la activitățile practice de diagnosticare. Elevii vor pleca 
de la un simptom de funcționare defectuoasă aunei compunente sau instalații electrice, după care: 

− vor identifica în echipă sau individual cauzele posibile; 
− vor stabili care sunt cauzele majore și cauzele minore cu ajutorul diagramei, sau vor 

grupa cauzele pe componente, instalații și sisteme; 
− vor prioritiza tratarea cauzelor în funcție de probabilitatea și posibilitatea de a fi verificate 

(prioritatea cea mai mare fiind atribuită cauzelor cu probabilitate ridicată și ușor de 
verificat); 

− vor realiza activități de verificare, testare și măsurare specifice pentru a stabili un 
diagnostic. 

 
 
 

CAUZĂ 
MAJORĂ 

CAUZĂ 
MAJORĂ 

CAUZĂ 
MAJORĂ 

CAUZĂ 
MAJORĂ 

CAUZĂ 
MAJORĂ 

PROBLEMA 
CE TREBUIE 
REZOLVATĂ 

Cauze minore 
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 Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 
1. Cunoștințe 

8.1.3. Diagnosticarea defectelor de natură electrică / electronică ale autovehiculelor 
2. Abilități 

8.2.9. Interpretarea informațiilor cu privire la simptome de funcționare defectuoasă pentru 
stabilirea unui diagnostic preliminar 

8.2.10. Executarea operațiilor de control, verificare și măsurare, conform schemei logice de 
diagnosticare și procedurilor interne pentru stabilirea stării tehnice a echipamentelor 
electrice / electronice ale autovehiculelor 

3. Atitudini 
8.3.5. Respectarea procedurilor interne de testare și diagnosticare 

Un exemplu de diagramă rezultată din aplicarea metodei la orele de laborator tehnologic 
pentru tema „Defecte de natură electrică / electronică ale autovehiculelor (simptome și cauze 
posibile)” este următorul: 

 
 

Elevii sunt împărțiți pe grupe, fiecare grupă având sarcina de a identifica cauze și de a 
completa diagrama pentru una/unul dintre instalațiile/sistemele analizate. 
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Sugestii privind evaluarea 
 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 
didactic va măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în 
care elevii și-au format competențele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor 

învățării; 
� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului și de 

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 
� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la 

indicatorii de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de 
Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul 
procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de 
realizare și evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă pentru utilizare: 
� fișe de observație; fișe de lucru; fișe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
De asemenea, propunem și instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, materialelor și 
echipamentelor, acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor și materialelor într-un 
raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate viza un proces de testare, de diagnosticare și de reparare a 
automobilelor; 

� portofoliul, care oferă informații despre rezultatele școlare ale elevilor, activitățile 
extrașcolare etc. 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ și la final de tip sumativ 
pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluați numai în ceea ce privește 
atingerea rezultatelor învățării specificate în cadrul acestui modul. 

Vom exemplifica modalitățile de evaluare specificate anterior prin câteva instrumente. 

� Fișă de autoevaluare a muncii în echipă (rezultatul învățării vizat este: 8.3.12. Cooperarea 
cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă, iar tema „Defecte 
de natură electrică / electronică ale autovehiculelor (simptome și cauze posibile)”. 

Care a fost sarcina de lucru a echipei? 
 
 

 

Ce componență a avut echipa? 
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Ce roluri v-ați asumat în cadrul echipei? 
 
 

 

Descrieți cele mai importante aspecte cu privire la comunicarea în cadrul echipei 
 

 

Ce dificultăți ați întâmpinat? 
 

 

Ce probleme ați reușit să rezolvați prin aportul echipei? 
 
 
 

 

Ce probleme au rămas nerezolvate? 
  
 

 

Realizați o apreciere sintetică (maxim o frază) privind implicarea fiecărui membru al echipei în 
rezolvarea sarcinii de lucru 
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�  Test de evaluare sumativă (unitatea de învățare Diagnosticarea și remedierea defectelor 
sistemelor de pornire) 

I. Alege varianta corectă: 

1. Dacă bendixul electromotorului de pornire se desprinde cu greutate de pe coroana volantului sau 
nu se desprinde deloc, cauza posibilă poate fi: 
a. deformarea axului rotorului 
b. discontinuitate în circuitul rotoric 
c. ovalizarea colectorului 
d. un scurcircuit în circuitul statoric;         1p 

2. Care din următoarele defecte ale electromotorului de pornire determină uzura rapidă a periilor? 
a. bucşele lagărelor sunt uzate; 
b. colectorul este excentric; 
c. contacte slabe sau oxidate în circuitul baterie de acumulatoare – electromotor. 
d. lamelele colectorului sunt deplasate radial       1p 

3. La încercarea pe stand a unui electromotor de pornire, în timpul probei de frânare în scurtcircuit 
se constată existența unui curent de intensitate foarte mare la un cuplu mic, ceea ce indică: 
a. defecte mecanice 
b. o rezistenţă suplimentară în circuit   
c. scurtcircuit în înfăşurările de excitaţie sau în cea a rotorului; 
d. scurtcircuite la ambele înfășurări;        1p 

 
II. Pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos, notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că 

afirmația este adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația este falsă. 
  A  F 
     

a. Pe automobil, se pot realiza încercări în sarcină şi în scurtcircuit ale 
electromotorului de pornire. 

 
   

     

b. Starea necorespunzătoare a bornelor bateriei, contactelor întreruptorului 
și conductoarelor de legătură ale electromotorului se asociază cu apariţia 
unei căderi mici de tensiune în circuit. 

 
   

     

c. Încercarea electromotorului fără sarcină trebuie limitată la o durată cât 
mai mică, deoarece turaţiile sunt mari și pot dăuna rotorului. 

 
   

         1 p / apreciere corectă 

III. În coloana A sunt indicate simptome de funcționare defectuoasă a sistemului de pornire, iar 
în coloana B sunt precizate cauze care pot explica aceste simptome. Scrieți asocierile corecte 
dintre cifrele din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B    
    

 A. Simptom B. Cauză 
1. zgomot anormal în funcționarea demarorului 
2. demarorul nu dezvoltă suficientă putere 
3. demarorul nu rotește arborele motorului, dar 

emite zgomote 

a. baterie descărcată 
b. comutator cu cheie defect 
c. uzura excesivă a lagărelor 
d. scurtcircuit 

1 p / asociere corectă 
Notă: Se acordă un punct din oficiu. 

Soluțiile testului: 
I.  1 – d;  2 – b;  3 – c;   
II.  a – A;  b – F; c – A. 
III.  1 – c;   2 – a;  3 – d. 
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� Fișă de evaluare a unei probe practice 

 Acest instrument de evaluare pentru o probă practică și orală vizează rezultatele învățării: 
8.1.4: Remedierea defectelor de natură electrică / electronică ale autovehiculelor 
8.2.18: Efectuarea lucrărilor de remediere a defectelor de natură electrică, pe baza diagnozei 
8.3.15. Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum și a normelor de prevenire și 

stingere a incendiilor 
 

Enunțul temei pentru proba practică: 
(a) Verificați starea tehnică și înlocuiți periile colectoare ale demarorului automobilului pus 

la dispoziție, în condiții optime de muncă și de securitate.  
(b) Prezentați operațiile executate și argumentați alegerea mijloacelor de lucru necesare 

realizării sarcinilor primite, utilizând  limbajul tehnic adecvat. 

Sarcini de lucru: 
� Alegerea  materialelor și mijloacelor de lucru necesare pentru executarea lucrării 
� Demontarea electromotorului de pornire de pe automobil 
� Verificarea stării periilor și portperiilor 
� Executarea operațiilor de curățare necesare și înlocuirea periilor uzate 
� Montarea electromotorului de pornire pe automobil 
� Verificarea  funcționalității sistemului de pornire 
� Utilizarea echipamentului de protecție și respectarea normelor privind securitatea și 

sănătatea la locul de muncă,  prevenirea și stingerea incendiilor  
Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse: 
1. Automobil 
2. Trusa de scule, lavete 
3. Multimetru 
4. Perii colectoare  
5. Pistol de lipit 

Grilă de evaluare: 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Punctaj 
acordat 

Criterii de evaluare pentru proba practică 
1. Primirea sarcinilor de 
lucru și organizarea 
locului de muncă 

Alegerea materialelor și mijloacelor de lucru necesare 
executării lucrării 10 p 

Organizarea activităților de verificare în conformitate cu 
procedurile interne 15 p 

Organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p 
2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

Respectarea succesiunii logice a operațiilor: demontarea 
electromotorului de pornire de pe automobil, verificarea 
stării periilor și portperiilor, executarea operațiilor de 
curățare necesare și înlocuirea periilor uzate, montarea 
electromotorului de pornire pe automobil 

10 p 

Realizarea corectă a operațiilor: demontarea 
electromotorului de pornire de pe automobil, verificarea 
stării periilor și portperiilor, executarea operațiilor de 
curățare necesare și înlocuirea periilor uzate, montarea 
electromotorului de pornire pe automobil 

15 p 

Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de lucru necesare 
executării lucrării 

10 p 

Verificarea  funcționalității sistemului de pornire 5 p 
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Respectarea normelor privind securitatea și sănătatea la locul 
de muncă,  prevenirea și stingerea incendiilor 

10 p 

3. Prezentarea lucrării 
executate 

Utilizarea adecvată a limbajului tehnic în comunicarea cu 
privire la sarcinile realizate. 5 p 

Argumentarea alegerii mijloacelor de lucru  necesare 
realizării sarcinilor primite. 5 p 

Descrierea modului de lucru. 5 p 
Total 100 p 
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Link-uri utile: 
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� learnengineering.org/ 
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� www.wisc-online.com/learn/technical/automotive-technology 
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MODUL II. SISTEME DE AUTOMATIZARE PENTRU AUTOVEHICULE 

 
� Notă introductivă 

Modulul „Sisteme de automatizare pentru autovehicule”, componentă a ofertei educaționale 
(curriculare) pentru calificarea profesională Electrician auto din domeniul de pregătire profesională 
Electric, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  
Modulul are alocat un numărul de 90 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 30 ore/an – laborator tehnologic 
� 60 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „Sisteme de automatizare pentru autovehicule” este centrat pe rezultate ale învăţării şi 
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 
ocupațiile specificate în standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale 
de nivel 3 - Electrician auto, din domeniul de pregătire profesională Electric, sau continuarea 
pregătirii într-o calificare de nivel superior. 
 

� Structură modul  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 

URÎ  9.  UTILIZAREA SISTEMELOR 
DE AUTOMATIZARE PENTRU 
AUTOVEHICULE Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

9.1.1. 
9.1.2. 

9.2.1. 
9.2.2. 
9.2.3. 
9.2.4. 
9.2.5. 
9.2.9. 

9.3.1. 
9.3.2. 

1.Sisteme de automatizare  
1.1. Concepte de bază (sistem automat, proces 

automatizat, dispozitiv de automatizare) 
1.2. Mărimi caracteristice (de intrare, de stare, de 

ieșire) 
1.3. Domenii de aplicare 
1.4. Tipuri de procese automatizate 
1.5. Tipuri de automatizări: 
� clasificarea sistemelor de automatizare în funcție 

de natura componentelor dispozitivului de 
automatizare, după gradul de universalitate al 
componentelor și după funcția realizată 

� elemente componente, scheme bloc, fluxul 
informațional, mărimi caracteristice ale sistemelor 
automate: 

- de supraveghere/monitorizare  
- de protecție 
- de reglare 
- de conducere 

1.6. Aplicații practice: 
� Identificarea tipului de automatizare pentru un 

proces automat 
� Localizarea componentelor unui sistem automat și 

identificarea legăturilor cu alte componente 
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9.1.3. 

9.2.1. 
9.2.7. 
9.2.8. 
9.2.9. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.21. 

 

9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4.  
9.3.5. 
9.3.6.  
9.3.7. 
9.3.8.  
9.3.9. 
9.3.10.  
9.3.11. 

2. Senzori, traductoare și actuatori din construcția 
autovehiculelor 
2.1. Funcțiile senzorilor, traductoarelor și actuatorilor 
2.2. Principii constructive și funcționale, caracteristici 
și utilizări ale senzorilor / traductoarelor de: 

- deplasare, poziție, nivel, proximitate; 
- turație, viteză, accelerație și vibrații; 
- forțe, momente, presiune; 
- temperatură; 
- debit; 
- compoziție a gazelor evacuate; 
- ploaie și lumină; 
- parcare, impact, mișcare etc. 

2.3. Principii, caracteristici constructive ale 
actuatorilor magnetici, electromecanici, mecanici, 
pneumatici, hidraulici, electropneumatici, 
electrohidraulici (liniari și rotativi) utilizați la: 

- reglarea (poziționarea) clapetelor, cursoarelor, 
glisierelor, supapelor; 

- reglarea poziției/înălțimii volanului, oglinzilor, 
farurilor, scaunelor, tetierei; 

- comanda închiderii/deschiderii portierelor, 
trapelor, panourilor mobile ale acoperișului, 
capacului rezervorului; 

- acționarea mecanismelor de blocare/deblocare; 
2.4.Surse de documentare cu privire la datele tehnice 
ale senzorilor și actuatorilor auto (cataloage, cărți 
tehnice, manuale de întreținere și reparații, site-uri 
specializate) 
2.5. Mijloace și procedee tehnice pentru:  

- verificarea senzorilor și actuatorilor auto; 
- înlocuirea senzorilor și actuatorilor auto defecți; 
- verificarea funcționalității sistemului automat 

după înlocuirea componentei defecte. 
2.6. Aplicații practice 

- Identificarea traductoarelor/senzorilor și 
actuatorilor utilizați pe autovehicule  

- Analizarea principiilor constructive și funcționale 
ale traductoarelor/senzorilor și actuatorilor 
utilizați pe autovehicule 

- Determinarea prin măsurare și din documentații 
tehnice a mărimilor de intrare/ieșire și a altor 
parametrilor caracteristici pentru diferite tipuri de 
senzori auto 

- Analizarea caracteristicilor și performanțelor 
traductoarelor în regim staționar și dinamic 

- Verificarea senzorilor și actuatorilor  
- Înlocuirea senzorilor și actuatorilor defecți 
- Verificarea funcționalității sistemului automat 

după înlocuirea senzorilor și actuatorilor defecți 
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9.1.4. 

9.2.1. 
9.2.16. 
9.2.17. 
9.2.18. 
9.2.9. 
9.2.20. 
9.2.21. 

9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4.  
9.3.5. 
9.3.6.  
9.3.7. 
9.3.8.  
9.3.9. 
9.3.10.  
9.3.11. 

3. Elemente de automatizare utilizate pe 
autovehicule (rol / funcții realizate, componente, 
principii de funcționare, scheme electrice sau bloc, 
surse de informare și documentare, instrucțiuni de 
exploatare, mijloace și procedee tehnice pentru 
remedierea disfuncționalităților, norme specifice de 
sănătatea muncii, de prevenire și stingere a incendiilor 
și de mediu) 
3.1. Sisteme de control electronic al aprinderii şi al 
alimentării cu combustibil, de reglare a fazelor 
distribuției, de reglare automată a intensității răcirii 
motorului cu ardere internă, de control al emisiilor 
poluante 
3.2. Ambreiaje pilotate electronic 
3.3. Comanda electronică a cutiilor de viteză 
3.4. Controlul electronic al suspensiei (ESC) 
3.5. Sisteme de control și prevenire a patinării roților 
motoare la accelerație / al tracţiunii (ASR) 
3.6. Direcția asistată electronic (EPS) 
3.7. Sisteme de control al frânării (ABS) 
3.8. Sisteme de control electronic a stabilităţii (ESP) 
3.9. Diferenţialul blocabil electronic (EDB) 
3.10. Sisteme de semnalizare a scăderii presiunii 
aerului din pneuri (TPMS) 
3.11. Sisteme de control al siguranței pasive a 
pasagerilor (ACS) 
3.12. Sisteme automate de control al vitezei de 
croazieră (CCS) 
3.13. Sistemul Start-Stop 
3.14. Controlul electronic al confortului termic în 
habitaclu (CCC) 
3.15. Sisteme de menținere a calității aerului în 
habitaclu 
3.16. Sisteme de semnalizare a obstacolelor din 
proximitate 
3.17. Sisteme de control a iluminării pe timp de noapte 
/ ajustarea farurilor în direcţia drumului (AFS) 
3.18.Sisteme de închidere centralizată; 
3.19. Sisteme pentru comanda electrică a geamurilor și 
oglinzilor retrovizoare; 
3.20. Sisteme automate de protecție în caz de avarie; 
3.21. Sisteme de autodiagnoză și de semnalizare a 
defectelor 
3.22. Aplicații practice: 
- Localizarea elementelor de automatizare pe 

autovehiculul 
- Analizarea funcționării sistemelor autovehiculului 

care conțin elemente de automatizare  
- Verificarea funcționării elementelor de automatizare 

de pe autovehicul prin utilizarea sistemului de 
autodiagnoză sau a altor mijloace de testare. 
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- Remedierea disfuncționalităților sistemelor 
automatizate de pe automobil cauzate de defecte 
electrice (scurtcircuite, întreruperi, componente 
electrice / electronice defecte). 

 
 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii 
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

 
− Componente ale sistemelor de reglare automată: senzori, traductoare, regulatoare, 

amplificatoare, elemente de execuție 
− Aparate de măsură pentru mărimile întâlnite în funcționarea echipamentelor de pe 

autovehicul: tester auto, multimetru, ampermetru, voltmetru 
− Echipament specific de laborator (stand de probe didactic) pentru determinarea parametrilor 

caracteristici unor sisteme automatizate 
− Scule şi dispozitive pentru lucrări de demontare/montare şi întreţinere: trusa electricianului – 

cleşti de diferite tipuri: multifuncţional, sertizat, presă, cuţite 
− Aparate pentru automatizări: butoane de comandă, limitatoare, microîntreruptoare 
− Cabluri şi conductoare, papuci de cablu, şuruburi şi piuliţe, cleme şi conectori de diferite 

tipuri, pistol de lipit, aliaj pentru lipit 
− Documentația tehnică 
− Soft educațional 
− Echipament individual de securitate în muncă 
− Aparate de semnalizare: lămpi de semnalizare, butoane şi selectoare cu lampă de 

semnalizare integrată, hupe, sonerii, buzere. 
 
Sugestii metodologice  
 
 Conținuturile programei trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând 
cont de particularitățile elevilor cu care se lucrează și de nivelul inițial de pregătire.  
 Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecărei temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale elevilor cu 
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și de ritmul de 
asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza și de 
a adapta procesul didactic la particularitățile elevilor, de a centra procesului de învățare, pe nevoile 
și disponibilitățile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învățării, 
lărgirii orizontului și perspectivelor educaționale.  

Modulul „Sisteme de automatizare pentru autovehicule” poate încorpora, în orice 
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice care, prin caracterul lor aplicativ 
și interactiv să faciliteze tranziția de la școală la viața activă.  

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare 
variate, prin care să fie luate în considerare caracteristicile de învățare ale fiecărui elev. 

Orele se vor desfășura în cabinete de specialitate, în laboratoare și în ateliere din unitatea de 
învățământ sau de la agentul economic, dotate conform specificațiilor din standardul de pregătire 
profesională.  
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Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Sisteme de 
automatizare pentru autovehicule”, se recomandă, orientativ, o serie de activități practice de 
învățare: 

Pentru laboratorul tehnologic: 
- exerciții de identificare a tipului de automatizare pentru un proces automat, de localizare a 

componentelor unui sistem automat și de identificarea legăturilor cu alte componente; 
- studii de caz asupra structurii și funcționării unor sistemelor automate de supraveghere/ 

monitorizare, de protecție, de reglare și de conducere; 
- exerciții de identificare a traductoarelor/senzorilor și actuatorilor auto în schemele electrice / 

bloc și pe pe autovehicule; 
- analiza principiilor constructive și funcționale ale traductoarelor/senzorilor și actuatorilor 

utilizați pe autovehicule; 
- determinarea prin măsurare și din documentații tehnice a mărimilor de intrare/ieșire și a 

altor parametrilor caracteristici pentru diferite tipuri de senzori auto; 
- analizarea caracteristicilor și performanțelor traductoarelor în regim staționar și dinamic; 
- exerciții de identificare și localizare a elementelor de automatizare de pe autovehicule 
- analiza constructivă și funcțională a sistemelor de automatizare de pe autovehicule (sisteme 

de control electronic al aprinderii şi al alimentării cu combustibil, de reglare a fazelor 
distribuției, de reglare automată a intensității răcirii motorului cu ardere internă, de control 
al emisiilor poluante, ambreiaje pilotate electronic, comanda electronică a cutiilor de viteză, 
controlul electronic al suspensiei ESC, sisteme de control și prevenire a patinării roților 
motoare la accelerație / sisteme de control a tracţiunii ASR, direcția asistată electronic EPS, 
sisteme de control al frânării ABS, sisteme de control electronic a stabilităţii ESP, 
diferenţialul blocabil electronic EDB, sisteme de semnalizare a scăderii presiunii aerului din 
pneuri TPMS, sisteme de control al siguranței pasive a pasagerilor ACS, sisteme automate 
de control al vitezei de croazieră CCS, sistemul Start-Stop, controlul electronic al 
confortului termic în habitaclu CCC, sisteme de menținere a calității aerului în habitaclu, 
sisteme de semnalizare a obstacolelor din proximitate, sisteme de control a iluminării pe 
timp de noapte / ajustarea farurilor în direcţia drumului AFS, sisteme de închidere 
centralizată, sisteme pentru comanda electrică a geamurilor și oglinzilor retrovizoare, 
sisteme automate de protecție în caz de avarie, sisteme de autodiagnoză și de semnalizare a 
defectelor); 
Pentru instruirea practică: 

- lucrări practice de verificarea senzorilor și actuatorilor 
- lucrări practice de înlocuirea senzorilor și actuatorilor defecți 
- lucrări practice de verificare a funcționalității sistemului automat după înlocuirea senzorilor 

și actuatorilor defecți 
- lucrări practice de verificarea funcționării elementelor de automatizare de pe autovehicul 

prin utilizarea sistemului de autodiagnoză și de semnalizare a defectelor sau a altor mijloace 
de testare. 

- lucrări practice de remediere a disfuncționalităților sistemelor automatizate de pe automobil 
cauzate de defecte electrice (scurtcircuite, întreruperi, componente electrice / electronice 
defecte). 

Lista lucrărilor practice poate fi dezvoltată și adaptată condițiilor specifice oferite de 
partenerul de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.  

Lucrul în grup, simularea, practica în laborator, în atelierele școală și la unități economice, 
discuțiile de grup, prezentările video, multimedia și electronice, temele și proiectele integrate, 
vizitele etc. contribuie la învățarea eficientă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare, de 
negociere, de luare a deciziilor, de asumare a responsabilității, de sprijin reciproc, precum și a 
spiritului de echipă, competițional și a creativității elevilor. 
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Se recomandă: 
� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire și educație; 
� învățarea interactiv-creativă; 
� îmbinarea într-o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal, 
instruirea programată, experimentul și lucrul individual, tehnica muncii cu fișe) cu 
activitățile ce solicită efortul colectiv, de genul discuțiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri 
în care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învățare continuă. 

Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 
organiza, de a le sistematiza și de a le aplica în diferite contexte pentru rezolvarea unor sarcini 
primite la locurile de muncă oferite de partenerii de practică, recomandăm utilizarea unor metode de 
predare și învățare care să susțină acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta 
conceptelor”, tehnica „Lotus”, „Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda 
„Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. Aplicarea cu succes a acestor metode implică de cele mai multe 
ori și însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, cum ar fi studiul 
individual, investigaţia ştiinţifică, întocmirea de referate, care oferă deschiderea spre autoinstruire, 
spre învăţare continuă prin utilizarea unor surse de informare diverse cum ar fi bibliotecile virtuale, 
site-uri specializate, publicații și documentații tehnice. 

Vizita de studiu la agenții economici din domeniu și la saloane auto poate oferi posibilitatea 
ca datele informațional-aplicative obținute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, 
demonstrativ sau aplicativ.  

Recomandăm folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu 
obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental,  
modelarea, simularea, observaţia/investigaţia dirijată etc. De asemenea, se pot dezvolta deprinderi 
de analiză, identificare și rezolvare a problemelor specifice sistemelor de automatizare de pe 
automobil prin metode precum problematizarea, studiul de caz și metoda proiectului. 

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuția panel etc. Aplicarea 
acestor metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea elevilor ca 
persoane active, capabile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune.  

 
Una dintre metodele interactive ce poate fi integrată în activităţile de învăţare-evaluare 

pentru componenta teoretică a instruirii este metoda cubului, deoarece facilitează analiza unui subiect 
din diferite puncte de vedere (feţele cubului). 

Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei şi oferă elevilor posibilitatea de a-şi 
dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe, putând viza niveluri taxonomice și 
cognitive diverse. 

Se realizează un cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite. Pe fiecare faţă 
a cubului se scrie unul dintre următoarele verbe: descrieți, comparați, analizați, asociați, aplicați, 
argumentați. Este recomandabil ca feţele cubului să fie „parcurse” în această ordine, urmând paşii de la 
simplu la complex. 

Elevii vor fi grupaţi în şase echipe (câte una pentru fiecare faţă a cubului). Se cere elevilor 
să completeze cele șase fișe având în vedere subiectul lecţiei, pe care îl vor descrie astfel 
descriindu-l din toate punctele de vedere, într-un timp limitat. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 202 bis/1.III.2022 25



24 
Calificarea profesională: Electrician auto 
Domeniul de pregătire profesională: Electric 
 

Participarea la completarea fişei comune va fi dirijată de profesor, care trebuie să încurajeze 
participarea tuturor elevilor din grupurile constituite. 

La finalul exerciţiului se va comenta şi se va completa întreaga structură cu explicaţiile de 
rigoare. Forma finală a conţinuturilor realizate de fiecare grupă este împărtăşită întregii clase. 

Cele șase fișe vor fi asamblate într-o singură prezentare, prin lipirea lor pe un suport (de 
exemplu pe o tablă sau un panou), astfel încât să se formeze un cub (tridimensional sau desfășurat). 

Caracterul stimulativ al metodei cubului rezultă din lucrul individual, în echipe, sau 
participarea întregii clase la realizarea cerinţelor „cubului” este o provocare ce determină o întrecere 
în a demonstra asimilarea corectă şi completă a cunoştinţelor. 

În continuare vom exemplifica aplicarea metodei cubului, pentru tema „Traductoare de 
poziție din construcția autovehiculelor – Traductoare de tip Hall”. 

 

 

Aplicați cunoștințele 
despre autovehicule 
pentru a preciza trei 
componente a căror 

poziție poate fi 
determinată cu 

traductoare de tip Hall 

  

Descrieţi construcția 
traductoarelor de 

poziție de tip Hall. 

Comparaţi 
traductoarele de tip 
Hall cu un alt tip de 
traductor fr poziție. 

Asociaţi traductoarelor 
de poziție inductive, 

de tip Hall și 
fotoelectrice mărimile 

fizice de intrare și 
ieșire caracteristice 

Analizați modul de 
funcționare al unui 
sistem automat cu 

traductor de poziție de 
tip Hall. 

 

Argumentaţi 
utilizarea senzorilor 
Hall în traductoarele 

de poziție ale 
autovehiculelor  

  

 
 Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 

1. Cunoștințe 
9.1.3.  Senzori, traductoare și actuatori din construcția autovehiculelor 

2. Abilități 
9.2.7.  Identificarea traductoarelor și senzorilor utilizați pe autovehicule 
9.2.8.  Analizarea principiilor constructive și funcționale ale traductoarelor utilizate pe autovehicule 
9.2.9.  Indicarea mărimilor de intrare și de ieșire ale traductoarelor în funcție de tipul lor 
9.2.13. Utilizarea documentației de specialitate cu privire la senzori și traductoare, inclusiv a celei 

scrise într-o limbă de circulație internațională 
3. Atitudini 

9.3.1.  Adaptarea la cerințele și la dinamica evoluției tehnologice 
9.3.2.  Adoptarea atitudinii critice și de reflectare și folosirea responsabilă a mijloacelor de 

informare 
9.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

muncă 
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Echipele vor consulta sursele de documentare puse la dispoziție (documentații și cărți 
tehnice, reviste de specialitate, biblioteci virtuale și pagini web specializate etc.),  răspund sarcinilor 
de lucru, în timpul alocat de profesor, apoi scriu acest răspuns pe foile primite pentru raportare în 
faţa clasei. Foile sunt aşezate pe suport în ordine (descrieţi, comparaţi, asociaţi etc.), pentru a alcătui 
structura sintetică specifică metodei cubului. 

Pe toată durata exerciţiului, profesorul îi va observa pe elevi pentru ca, la final, pe lângă 
feed-back-ul referitor la corectitudinea răspunsurilor, să poată furniza elevilor şi un feed-back 
referitor la componenta atitudinală a activităţii acestora (interacţiune în echipă, contribuţie la 
rezolvarea sarcinilor de lucru, iniţiativă, responsabilitate etc.). 
 

Sugestii privind evaluarea 
 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 
didactic va măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în 
care elevii și-au format competențele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învățării; 

� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului și de metoda 
de evaluare – probe orale, scrise, practice; 

� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la 

indicatorii de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de 
Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 
predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă pentru utilizare: 
� fișe de observație; fișe de lucru; fișe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
De asemenea, propunem și instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, materialelor și 
echipamentelor, acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor și materialelor într-un 
raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate viza un proces de testare, de diagnosticare și de reparare a 
automobilelor; 

� portofoliul, care oferă informații despre rezultatele școlare, activitățile extrașcolare etc. 
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ și la final de tip sumativ 

pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluați numai în ceea ce privește 
atingerea rezultatelor învățării specificate în cadrul acestui modul. 

Vom exemplifica modalitățile de evaluare specificate anterior prin câteva instrumente. 

�  Grilă criterială pentru evaluarea activității elevilor exemplificată anterior (metoda cubului) 

Criteriul/Atitudinea elevului faţă de sarcina de lucru Da Nu 
A dovedit responsabilitate în rezolvarea sarcinilor de lucru   
A urmat instrucţiunile   
A oferit sprijin/ajutor colegilor   
A solicitat sprijin/ajutor (colegilor, profesorului)   
A cooperat cu ceilalţi   
A finalizat sarcina de lucru   
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�  Test de evaluare 

 
Acest instrument de evaluare vizează rezultatele învățării: 
 

1. Cunoștințe 
9.1.3.  Senzori, traductoare și actuatori din construcția autovehiculelor  
9.1.4.  Elemente de automatizare utilizate pe autovehicule (sisteme de control electronic al 

aprinderii şi al alimentării cu combustibil, de reglare a fazelor distribuției, de reglare 
automată a intensității răcirii motorului cu ardere internă, de control al emisiilor poluante) 

2. Abilități 
9.2.7.  Identificarea traductoarelor și senzorilor utilizați pe autovehicule 
9.2.11. Identificarea actuatorilor utilizați pe autovehicule 
9.2.16. Indicarea funcțiilor realizate de elementele de automatizare ale autovehiculelor 
9.2.17. Localizarea elementelor de automatizare pe autovehiculul 
9.2.18. Analizarea funcționării sistemelor autovehiculului care conțin elemente de automatizare 

3. Atitudini 
9.3.1.  Adaptarea la cerințele și la dinamica evoluției tehnologice 
9.3.2.  Adoptarea atitudinii critice și de reflectare și folosirea responsabilă a mijloacelor de 

informare 
 
I. Alege varianta corectă: 

1. Monitorizarea presiunilor în sistemele de admisie se realizează: 
a. traductoare cu clapetă 
b. sonde lambda;  
c. senzori piezoelectrici; 
d. senzori inductivi; .         1p 

2. Pentru măsurarea debitului de benzină se utilizează traductoare 
a. cu diafragmă; 
b. cu efect Hall; 
c. cu efect Seebeck 
d. cu fir cald.           1p 

3. În sistemul de control la avans al injecției, elementul comandat (actuatorul) este: 
a. modulul de control; 
b. injectorul. 
c. senzorul inductiv; 
d. senzorul Hall;           1p 

 

II. Pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos, notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați 
că afirmația este adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația este falsă: 

  A  F 
     

a. Obiectivul fundamental al controlului sistemelor actuale de aprindere este 
mentinerea constanta a energiei scânteii, independent de regimul de turație. 

 
   

     

b. La sistemele de control în buclă deschisă valoarea obținută a unui parametru este 
comparată permanent cu valoarea dorită. 

 
   

     

c. Reglajul lambda urmărește menținerea la o anumită valoare a dozei de 
combustibil injectate. 

 
   

         1 p / apreciere corectă 
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III. În coloana A sunt indicați cei trei termeni de control ai unui controler PID, iar în coloana B 
sunt precizate rolurile pe care acești termeni le pot avea în realizarea unui control eficient. 
Scrieți asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B 
        

 A. Termeni de control B. Rol 
1. Proporțional 
2. Integrat 
3. Derivat 

a. asigura adaptarea semnalului de control la o 
schimbare rapidă a erorii 

b. reduce instabilitatea sistemului 
c. reduce timpul de rășpuns 
d. elimina posibilitatea de eroare în condiții staționare 

1 p / asociere corectă 
Notă: Se acordă un punct din oficiu. 

Soluțiile testului: 
I.  1 – c;  2 – a;  3 – b. 
II.  a – A;  b – F; c – A. 
III.  1 – c;   2 – d;  3 – a. 

 
� Fișă de evaluare a unei probe practice 

 Acest instrument de evaluare pentru o probă practică și orală vizează rezultatele învățării: 
1. Cunoștințe 

9.1.3.  Senzori, traductoare și actuatori din construcția autovehiculelor  
9.1.6. Norme de sănătatea muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de mediu  

2. Abilități 
9.2.7.  Identificarea traductoarelor și senzorilor utilizați pe autovehicule 
9.2.13. Utilizarea documentației de specialitate cu privire la senzori și traductoare, inclusiv a celei 

scrise într-o limbă de circulație internațională 
9.2.14. Măsurarea parametrilor caracteristici și compararea cu datele de catalog / de producător 
9.2.15. Executarea operațiilor de înlocuire a senzorilor / actuatorilor auto defecți și de verificare a 

funcționalității sistemului automat după înlocuirea componentei defecte. 
3. Atitudini 

9.3.6.  Respectarea disciplinei tehnologice şi a termenelor de execuţie 
9.3.8.  Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor 
 

Enunțul temei pentru proba practică: 
(a) Verificați starea tehnică a senzorului de presiune (de aer) din galeria de admisie (MAF) 

utilizând un voltmetru, un osciloscop sau funcțiile corespunzătoare ale testerului pentru motor. 
Realizați operațiile de întreținere și remediere necesare.  

(b) Prezentați operațiile executate și argumentați alegerea mijloacelor de lucru necesare 
realizării sarcinilor primite, utilizând  limbajul tehnic adecvat. 

Sarcini de lucru: 
� Verificarea aprinderii indicatorului “Check Engine”  
� Verificarea existenței următoarelor simptome: consum mărit de combustibil, putere redusă a 

motorului, pierderi de tracțiune, turație de ralanti instabilă, pornire dificilă/imposibilă 
� Identificarea din documentația tehnică a informațiilor necesare: tipul senzorului (de frecvență 

joasă, de tensiune continuă și tip frecvență înaltă), alocarea pinilor conectorului, valori optime 
ale parametrilor verificați.  
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� Verificarea cu voltmetrul/testerul de motor a tensiunii de alimentare, cu cheia în contact: 

  

� După caz, dacă tensiunea indicată diferă semnificativ de cea a bateriei, verificarea caburilor și 
conectorului cu privire la scurtcircuite, întreruperi, rezistențe de contact 

� Verificarea cu voltmetrul, osciloscopul sau testerul de motor a semnalului de ieșire: 
- cu motorul oprit 

 

- sub sarcină (cu motorul încălzit, la ralanti și în cazul unei accelerări la turația ridicate) 

  

� Dacă se obțin valorile normale, verificarea altor cauze decât defectarea senzorului MAF (filtrelor 
de ar și a etanșeității sistemului de aspirație, obturării țevii de aspirație, depunerilor pe clapete, 
supapelor etc.) 

� Oprirea contactului și deconectarea bornei negative a bateriei 
� Demontarea sau îndepărtarea componentelor care împiedică accesul la senzorul de presiune 

(după caz, furtunuri, cabluri, capace, filtru etc.) 
� Deconectarea mufei senzorului MAF 
� Demontarea senzorului MAF 
� Curățarea sau, dacă valorile obținute la testarea în sarcină sunt anormale, respectiv dacă se 

constată existența unor fisuri/rupturi, înlocuirea senzorului MAF; 
� Reinstalarea pieselor demontate, în ordine inversă 
� Pornirea motorului și verificarea funcționării senzorului 
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Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse: 
1. Automobil 
2. Trusa de scule, lavete 
3. Documentație tehnică specifică 
4. Voltmetru, osciloscop sau tester de motor 
5. Soluție de curățare  

Grilă de evaluare: 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Punctaj 
acordat 

1. Primirea sarcinilor de 
lucru și organizarea 
locului de muncă 

Alegerea materialelor și mijloacelor de lucru necesare 
executării lucrării 10 p 

Documentarea cu privire la sistemele de automatizare 
necesare executării lucrării 10 p 

Organizarea ergonomică a locului de muncă 5 p 
2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

Respectarea succesiunii logice a operațiilor 5 p 
Realizarea corectă a operațiilor 20 p 
Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de lucru necesare 
executării lucrării 

10 p 

Verificarea  funcționalității senzorului/sistemului după 
remontare/înlocuie 

10 p 

Respectarea normelor privind securitatea și sănătatea la locul 
de muncă,  prevenirea și stingerea incendiilor 

5 p 

1. Prezentarea lucrării 
executate 

Utilizarea adecvată a limbajului tehnic în comunicarea cu 
privire la sarcinile realizate. 5 p 

Argumentarea alegerii mijloacelor de lucru  necesare 
realizării sarcinilor primite. 5 p 

Descrierea modului de lucru. 15 p 
Total 100 p 

 

� Bibliografie 
[1]  Laurențiu Manea, Adriana Manea – Mecatronica automobilului modern, Editura Matrix Rom, 

2000  
[2]  Virgil Stoica – Echipamente electrice, electronice şi de control pentru vehicule rutiere, 

Editura Politehnica Timișoara, 2019 
[3]  Cosmin Cepișcă, Emilian Lefter – Traductoare pentru vehicule, Editura Electra, 2003 
[4]  Flavian Farcaș – Mecatronica automobilului, 

https://mec.tuiasi.ro/ro/images/OMM/Mecatronica%20Automobilului.pdf 
[5]  Gheorghe Pop, Sorin Holotescu – Sisteme de comandă şi control pentru autovehicule, Editura 

Politehnica, Timişoara, 2009   
 
[6]  Monica Anca Chiță – Senzori și traductoare, Editura Matrix Rom, 2003 
[7]  Monica Anca Chiță – Senzori și actuatoare, Editura Matrix Rom, 2017 
[8]  Monica Anca Chiță – Senzori și actuatori utilizați în procesele industriale, Editura Matrix 

Rom, 2018 
[9]  Monica Anca Chiță – Senzori și actuatoare. Îndrumar de laborator, Editura Matrix Rom 
[10]  Mareş, Fl., ş.a., Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de reglare automată, 

manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2002 
[11]  Mihoc, D., Simulescu, D., Popa, A., Aparate electrice şi automatizări, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1982; 
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[12]  Mihai Stratulat, Cristian Andreescu, – Diagnosticarea automobilului, Editura Știință & 
Tehnică, București, 1997   

[13]  V. Otăt ș.a. – Echipamente si tehnici de diagnosticare a autovehiculelor, Editura 
Universitaria, Craiova, 2005 

[14]  *** – Norme interne se service auto 
[15]  *** – Cărți tehnice ale automobilelor, manuale de întreținere și reparații 
 

Link-uri utile: 
� www.e-automobile.ro 
� learnengineering.org/ 
� autodoc24.ro - YouTube 
� www.wisc-online.com/learn/technical/automotive-technology 
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MODUL III. SISTEME INTELIGENTE PENTRU AUTOVEHICULE 

 
� Notă introductivă 

 
Modulul „Sisteme inteligente pentru autovehicule”, componentă a ofertei educaționale 
(curriculare) pentru calificarea profesională Electrician auto din domeniul de pregătire profesională 
Electric, face parte din pregătirea practică aferente clasei a XI-a, învățământ profesional.  
Modulul are alocat un numărul de 90 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 30 ore/an – laborator tehnologic 
� 60 ore/an – instruire practică 

Modulul „Sisteme inteligente pentru autovehicule” este centrat pe rezultate ale învăţării şi 
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din 
ocupațiile specificate în standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale 
de nivel 3 - Electrician auto, din domeniul de pregătire profesională Electric, sau continuarea 
pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

� Structură modul  
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ  10.  UTILIZAREA 
SISTEMELOR INTELIGENTE 
PENTRU AUTOVEHICULE Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

10.1.1. 
10.1.2. 

10.2.1. 
10.2.2. 
10.2.3. 
10.2.4. 
10.2.5. 
10.2.6. 
10.2.7. 
10.2.8. 

10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4. 

1. Noțiuni de electronică digitală:  
1.1.Sisteme de numerație (binar, hexazecimal) 
1.2.Circuite logice (tipuri, funcții, principii, diagrame de 
semnal, documentații tehnice): 

a) Porți logice 
b) Codificatoare, decodificatoare 
c) Multiplexoare, demultiplexoare 
d) Registre, memorii (tipuri, funcții, principii, 

diagrame de semnal, aplicații cu circuite logice, 
documentații tehnice) 

1.3.Convertirea semnalelor analogice în semnal digital, 
respectiv digital în analog 
1.4.Aplicații practice cu circuite logice 

a) Exerciții de corelare a numerelor sistemului 
zecimal cu cele din sistem binar și hexazecimal 

b) Exerciții de identificarea tipurilor de porți logice, 
codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, 
demultiplexoare, registre 

c) Realizarea de montaje cu circuite logice. 
d) Vizualizarea semnalelor electrice la intrarea / 

ieșirea componentelor cu ajutorul osciloscopului 
și compararea semnalului vizualizat cu diagrama 
de semnal din catalog 
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10.1.3. 
10.2.9. 
10.2.10. 
10.2.11. 

10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4. 

2.Transmiterea datelor în sistemele inteligente pentru 
autovehicule  
2.1. Noțiuni generale privind sisteme de control distribuit 
pentru autovehicule: structura generală, tipuri de date 
transmise / recepționate, documentație tehnică specifică 
2.2. Metode de codare și multiplexare a semnalelor în 
comunicațiile de date 
2.3. Interfețe și protocoale de comunicație; surse de 
informare cu privire la protocoale de comunicație pentru 
autovehicule (documentații tehnice ale producătorilor, 
cărți tehnice; site-uri specializate) 
2.4. Comunicare la distanță prin rețele informatice a 
informațiilor legate de poziția vehiculului, parametrii 
funcționali. 
2.5. Exerciții de utilizare a unei documentații tehnice 
pentru identificarea datelor transmise și recepționate de 
un sistem de control distribuit, respectiv a protocoalelor 
de comunicație și caracteristicilor lor 

10.1.4. 
10.1.5 
10.1.6 
10.1.7 
10.1.8 

10.2.12. 
10.2.13. 
10.2.14. 
10.2.15. 
10.2.16. 
10.2.17. 
10.2.18. 
10.2.19. 
10.2.20. 
10.2.21. 
10.2.22. 
10.2.23. 
10.2.24. 
10.2.25. 
10.2.26. 
10.2.27. 
10.2.28. 
10.2.29. 

 
 

10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4.  
10.3.5. 
10.3.6.  
10.3.7. 
10.3.8.  
10.3.9. 
10.3.10.  
10.3.11. 
10.3.12. 

3. Lucrări de montare și executare a conexiunilor 
componentelor electronice, circuitelor integrate, 
structurilor electronice prefabricate, modulelor 
electronice pentru autovehicule: 
3.1.Structura generală a sistemelor inteligente pentru 
automobile 
3.2.Componente electronice, circuite integrate structuri 
electronice prefabricate, și module electronice din 
sistemele inteligente pentru autovehicule: tipuri, 
simboluri, marcare, scheme electrice, scheme bloc; surse 
de informare și documentare cu privire la structuri 
electronice prefabricate și module electronice pentru 
sisteme auto inteligente 
3.3.Fișe tehnologice pentru lucrări de montare și 
executare a conexiunilor; 
3.4.Materiale, scule, dispozitive, verificatoare, aparate de 
măsură și control necesare; 
3.5.Organizarea ergonomică a locului de muncă 
3.6.Norme specifice de sănătate și securitate a muncii, de 
prevenire și de stingere a incendiilor: modalități de 
avertizare a pericolelor la locul de muncă (semnale de 
avertizare); norme de protecția mediului și de gestionare 
a deșeurilor. 
3.7.Aplicații practice: 

a) de identificare a componentelor electronice, 
circuitelor integrate, structurilor electronice 
prefabricate, modulelor electronice pentru 
vehicule 

b) de identificare a terminalelor capsulelor 
circuitelor integrate și de asociere fiecărui tip de 
circuit integrat / structură electronică prefabricată 
/ modul electronic cu conectorii / slot-urile 
aferente circuitului electric 
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3.8.Lucrări practice: 
a) de montare a componentelor sistemului și de 

executare a conexiunilor; 
b) de conectare a unui echipament nou (redimensionare, 

procedee de realizare a derivațiilor) și de verificare a 
funcționării montajelor realizate; 

c) de evaluare a parametrilor funcționali  
 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii 
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
 
- Componente electronice, circuite integrate, structuri electronice prefabricate, module electronice 

pentru autovehicule; 
- SDV-uri și echipamente pentru montarea și executare a conexiunilor componentelor sistemelor 

inteligente pentru autovehicule; 
- Aparate de măsurare (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre osciloscoape); 
- Echipament individual de securitatea muncii; 
- Computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaționale; 
- Documentații tehnice specifice. 
 
Sugestii metodologice  
 
 Conținuturile programei trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând 
cont de particularitățile elevilor cu care se lucrează și de nivelul inițial de pregătire.  
 Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecărei temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale elevilor cu 
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și de ritmul de 
asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza și de 
a adapta procesul didactic la particularitățile elevilor, de a centra procesului de învățare, pe nevoile 
și disponibilitățile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învățării, 
lărgirii orizontului și perspectivelor educaționale.  

Modulul „Sisteme inteligente pentru autovehicule” poate încorpora, în orice moment al 
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice care, prin caracterul lor aplicativ și interactiv 
să faciliteze tranziția de la școală la viața activă.  

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare 
variate, prin care să fie luate în considerare caracteristicile de învățare ale fiecărui elev. 

Orele se vor desfășura în cabinete de specialitate, în laboratoare și în ateliere din unitatea de 
învățământ sau de la agentul economic, dotate conform specificațiilor din standardul de pregătire 
profesională. Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Sisteme 
inteligente pentru autovehicule”, se recomandă, orientativ, o serie de activități practice de învățare: 

Pentru laboratorul tehnologic: 
- Exerciții de transformare a numerelor dintr-o bază de numerație în alta utilizând o aplicație 

de conversie  
- Exerciții de identificarea tipurilor de porți logice, codificatoare, decodificatoare, 

multiplexoare, demultiplexoare, registre 
- Aplicații practice de realizare a unor montaje cu circuite logice 
- Aplicații practice de vizualizare a semnalelor electrice la intrarea/ieșirea componentelor 

unor circuite logice cu ajutorul osciloscopului și compararea semnalului vizualizat cu 
diagrama de semnal din catalog 
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- Exerciții de utilizare a unei documentații tehnice pentru identificarea datelor transmise și 
recepționate de un sistem de control distribuit, respectiv a protocoalelor de comunicație și 
caracteristicilor acestora 

- Aplicații practice de identificare a componentelor electronice, circuitelor integrate, 
structurilor electronice prefabricate, modulelor electronice pentru autovehicule 

- Aplicații practice de identificare a terminalelor capsulelor circuitelor integrate 
- Exerciții de asociere fiecărui tip de circuit integrat / structură electronică prefabricată / 

modul electronic cu conectorii / slot-urile aferente circuitului electric 
- Aplicații practice de dimensionare a conductoarelor și a conectorilor unui echipament dat 
- Aplicații practice de măsurare a parametrilor funcționali și a abaterii acestora de la valorile 

de catalog pentru un echipament dat 
Pentru instruirea practică: 

- Selectarea materialelor, sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și aparatelor necesare 
lucrărilor de instalare/montare a modulelor 

- Lucrări practice de montare a componentelor unor sisteme inteligente și de executare a 
conexiunilor 

- Lucrări practice de executare a circuitelor electrice de derivație pentru echipamente noi 
- Lucrări practice de verificare a funcționării dispozitivelor electronice după finalizarea 

operațiilor de montare. 

Lista lucrărilor practice poate fi dezvoltată și adaptată condițiilor specifice oferite de 
partenerul de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.  

Lucrul în grup, simularea, practica în laborator, în atelierele școală și la unități economice, 
discuțiile de grup, prezentările video, multimedia și electronice, temele și proiectele integrate, 
vizitele etc. contribuie la învățarea eficientă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare, de 
negociere, de luare a deciziilor, de asumare a responsabilității, de sprijin reciproc, precum și a 
spiritului de echipă, competițional și a creativității elevilor. 

Se recomandă: 
� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire și educație; 
� învățarea interactiv-creativă; 
� îmbinarea într-o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal, 
instruirea programată, experimentul și lucrul individual, tehnica muncii cu fișe) cu 
activitățile ce solicită efortul colectiv, de genul discuțiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri 
în care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învățare continuă. 

Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 
organiza, de a le sistematiza și de a le aplica în diferite contexte pentru rezolvarea unor sarcini 
primite la locurile de muncă oferite de partenerii de practică, recomandăm utilizarea unor metode de 
predare și învățare care să susțină acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta 
conceptelor”, tehnica „Lotus”, „Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda 
„Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. Aplicarea cu succes a acestor metode implică de cele mai multe 
ori și însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, cum ar fi studiul 
individual, investigaţia ştiinţifică, întocmirea de referate, care oferă deschiderea spre autoinstruire, 
spre învăţare continuă prin utilizarea unor surse de informare diverse cum ar fi bibliotecile virtuale, 
site-uri specializate, publicații și documentații tehnice. 
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Vizita de studiu la agenții economici din domeniu și la saloane auto poate oferi posibilitatea 
ca datele informațional-aplicative obținute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, 
demonstrativ sau aplicativ.  

Recomandăm folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu 
obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental,  
modelarea, simularea, observaţia/investigaţia dirijată etc. De asemenea, se pot dezvolta deprinderi 
de analiză, identificare și rezolvare a problemelor specifice sistemelor de automatizare de pe 
automobil prin metode precum problematizarea, studiul de caz și metoda proiectului. 

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuția panel etc. Aplicarea 
acestor metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea elevilor ca 
persoane active, capabile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune.  

 
Vom exemplifica utilizarea acestora în formarea integrată a competențelor specifice și a 

competențelor cheie prin „Discuția panel”. 
 

 Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 
1. Cunoștințe 

10.1.3.  Transmiterea datelor în sistemele inteligente pentru autovehicule 
2. Abilități 

10.2.9. Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea datelor transmise și recepționate de 
un sistem de control distribuit 

10.2.10. Accesarea surselor de informare în scopul determinării protocoalelor de comunicație și a 
caracteristicilor acestuia 

10.2.11. Utilizarea limbajului de specialitate pentru explicarea proceselor de transmiterea datelor pe 
magistralele de comunicație 

3. Atitudini 
10.3.1.  Menținerea unui interes continuu pentru evoluția sistemelor inteligente pentru autovehicule 

 
Această metodă constă în utilizarea unui grup restrâns de elevi, bine pregătiți și 

reprezentativi pentru studierea unei probleme, în timp ce restul elevilor ascultă în tăcere și intervin 
prin mesaje scrise. 

Cinci sau șase elevi constituind panelul (grupul în care se angajează discuția), se așază în 
jurul unei mese. Ceilalți cursanți se așază în semicerc în jurul panelului, formând auditoriul. 

Cursanții care formează auditoriul primesc foi mici de hârtie, de culori diferite (pentru 
întrebări, pentru exprimarea propriilor idei, pentru completarea informației etc.). 

Profesorul prezintă succint scopul reuniunii, lansează discuția, iar membrii panelului 
schimbă între ei păreri cu privire la tema propusă. 

Auditoriul rămâne tăcut, dar poate trimite mesaje cu ajutorul bucățelelor de hârtie, pentru a 
pune întrebări, a-și exprima impresiile, a da sugestii, a aduce informații suplimentare, a-și exprima 
dezacordul etc. 

Tema de discuție poate fi legată de diferite sisteme auto de control distribuit, urmărindu-se 
arhitectura acestor sisteme, identificarea componentelor acestora, respectiv a legăturilor fizice dintre 
componente și dintre sisteme, principiul de funcționare al sistemului și al fiecărei componente, 
fluxul de date și de comenzi, modul în care se realizează transmiterea, prioritizarea și interpretarea 
mesajelor transmise pe magistralele de comunicație etc. 

Pentru desfășurarea acestei activități se pot utiliza planșe, animații și aplicații de simulare a 
comportamentului sistemului prezentat, în diferite situații. 
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De asemenea, vom exemplifica aplicarea investigaţiei ştiinţifice ca metodă de studiu 

individual, urmărind ca elevul să poată fi capabil să aplice cunoştinţele dobândite la orele de 
laborator în cadrul instruirii practice la agentul economic, unde să poată recunoaşte elementele 
componente ale unei structuri incluse în conceptul de sistem inteligent pe autovehicule. În final, 
cadrul didactic va putea evalua gradul de achiziţie de către elev a noţiunilor din materialul 
prezentat. 
 
Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 

a. Cunoștințe 
10.1.3. Lucrări de montare și executare a conexiunilor componentelor electronice / 
structurilor funcționale, conform fișelor tehnologice – operații de verificare a funcționării; 
b. Abilități 
10.2.9.Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea datelor transmise și recepționate 
de un sistem de control distribuit 
10.2.14. Asocierea fiecărui modul electronic cu conectorii corespunzători 
10.2.16.Selectarea materialelor, sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și aparatelor 
necesare lucrărilor de instalare/montare a modulelor 
c. Atitudini 
10.3.1. Menținerea unui interes continuu pentru evoluția sistemelor inteligente pentru 
autovehicule 
10.3.8. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 

 
Controlul electronic al încălzirii habitaclului 
 

Orice sistem de încălzire şi ventilaţie este supus unui set simplu de cerinţe funcţionale, care 
se regăsesc în diferite standarde. Aceste cerinţe pot fi rezumate după cum se prezintă în continuare:  

● tempreratura din interiorul vehiculului trebuie să poată fi reglată;  
● căldura trebuie să fie disponibilă cât mai repede posibil;  
● căldura trebuie să poată fi distribuită spre diferitele părţi ale vehiculului;  
● cabina trebuie să fie ventilată cu aer proaspăt la un nivel minim de zgomot;  
● trebuie să fie facilitată dezaburirea tuturor geamurilor;  
● controlul trebuie să fie uşor de realizat.  

 
Cerinţele de mai sus, deşi nu defininesc în totalitate sistemul de încălzire şi ventilaţie, dau o 

imagine asupra condiţiilor impuse acestuia. Cu cât sistemul de control este mai complex, cu atât 
sunt mai bine îndeplinite condiţiile impuse. Dar cu cât sistemul este mai complex, evident este şi 
mai scump.  

Datorită schimbărilor temperaturii exterioare şi a vitezei de deplasare se produc modificări 
ale temperaturii din interiorul motorului. Aceste variaţii fac necesare reajustări manuale frecvente 
ale încălzirii interiorului. Un sistem electronic automat pentru controlul încălzirii păstrează 
constantă temperatura dorită, la o valoare fixată, într-o gamă posibilă largă. Folosind o astfel de 
abordare în rezolvarea problemei, se obţin următoarele avantaje: 

● Interiorul vehiculului este întotdeauna la temperatura dorită, fără a depinde de turaţia 
motorului, viteza de deplasare şi temperatura exterioară;  

● Încălzire rapidă a interiorului după o pornire la rece;  
● Reacţie rapidă la schimbarea valorii prescrise. 

 
Sistemul constă din doi senzori de temperatură (de tipul cu coeficient negativ de temperatură 

NTC), o unitate electronică de control (controlerul), un selector pentru valoarea temperaturii 
(potenţiometru) montat pe bordul automobilului şi un electroventil în circuitul lichidului de răcire. 
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Un senzor de temperatură este montat în interiorul vehiculului, lângă podea, pe bord sau 
lângă cupolă, în timp ce cel de-al doilea este montat direct după schimbătorul de căldură din 
sistemul de încălzire. Structura sistemului este 
prezentată în figura alăturată:  

1 – aer rece;  
2 – ventilator;  
3 – senzor temperatură interior;  
3a – la admisia de aer sau la suflantă;  
4 – electroventil;  
5 – schimbător de căldură;  
6 – selector de temperatură;  
7 – senzor de temperatură lângă 

schimbătorul de căldură;  
8 – aer cald;  
9 – unitate de control 
 
          Figura 1 
Funcţionarea sistemului de control       Sistemul de încălzire şi ventilaţie 
 
Senzorii de temperatură măsoară temperatura din interiorul vehiculului şi cea a aerului de 

încălzire. În vederea obţinerii unui semnal pentru temperatura din interior, care este reprezentativ şi 
reacţionează la schimbările de temperatură, aerul din interior trebuie să fie trecut în mod constant 
prin zona sensorului. Acest lucru este realizabil prin montarea sensorului în admisia de aer încălzit, 
în suflanta de aer, sau prin montarea unei canalizaţii speciale de dimensiuni reduse.  

Semnalele de la cei doi senzori de temperatură sunt evaluate conform unei relaţii prestabilite 
şi comparate de către controler cu temperatura dorită. Temperatura dorită este fixată cu ajutorul 
unui potenţiometru montat în bordul automobilului. Controlerul furnizează la ieşire impulsuri ce 
deschid electroventilul din circuitul lichidului de răcire la intervale de timp regulate de aproximativ 
4 secunde.  

Timpul de deschidere al electroventilului depinde de diferenţa între valoarea curentă a 
temperaturii şi valoarea dorită. Electroventilul controlează debitul lichidului de răcire din circuitul 
acestuia şi astfel cantitatea de căldură transferată în circuitul aerului de încălzire de schimbătorul de 
căldură. Pasagerii nu pot sesiza variaţiile de temperatură datorită succesiunii rapide a impulsurilor 
de acţionare a electroventilului. 
 

Unitatea de control 
Unitatea de control cuprinde următoarele blocuri funcţionale:  
● Sursă de alimentare (stabilizată);  
● Circuit de evaluare şi amplificator;  
● Generator de tensiune în dinţi de fierăstrău şi comparator 
● Driver şi etaj de ieşire;  
● Potenţiometru de prescriere a temperaturii dorite (cu întrerupător). Structura unităţii de 

control este prezentată în figura următoare:  
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     Figura 2 
        Unitatea de control 
 
Cele două semnale furnizate unităţii de control de cei doi senzori de temperatură sunt 

aplicate unui circuit de evaluare şi, după ce semnalul rezultat este amplificat, acesta este aplicat 
comparatorului. În comparator tensiunea variabilă este comparată cu semnalul de referinţă furnizat 
de generatorul de tensiune în dinţi de fierăstrău. Impulsurile obţinute prin această comparare au 
nivel suficient pentru a comanda etajul driver.  

Etajul de ieşire comută curenţi de ordinul 1A, ceruţi de acţionarea electroventilului din 
circuitul lichidului de răcire. În acest fel, electroventilul este comandat cu impulsuri ce au un factor 
de umplere precizat de controler. Acest factor de umplere asigură controlul corect al transferului de 
căldură de la schimbătorul de căldură.  

Comutatoarele acţionate de potenţiometrul de prescriere permit prescrierea valorilor 
temperaturilor de încălzire până la o valoare maximă (încălzire continuă – limita din dreapta) sau 
asigură deconectarea (limita din stânga). 

Funcţionarea în buclă închisă a sistemului de încălzire rezultă din figura următoare: 
 

 
     Figura 3 
  Funcţionarea în buclă închisă a sistemului de încălzire 
1 – sistemul controlat: temperatura interioară  
2 – variabilă controlată: temperatura din interiorul vehiculului  
3 – controler: unitatea de control  
4 – variabilă controlată: debitul lichidului de răcire  
5 – element final de control: electoventilul şi schimbătorul de căldură  
6 – variabilă auxiliară controlată: temperatura aerului după schimbătorul de căldură (ta) 
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În figura alăturată se prezintă modul de construcţie a 
electroventilului de control a debitului lichidului de răcire folosit 
în procesul de încălzire a habitaclului.  

1 – armătură;  
2 – con de etanşare;  
3 − alezaj;  
4 – con principal de etanşare;  
5 – arc;  
6 – bobină. 

 
 
 
 
 
 
 
Cerinţe: 

1. Identificaţi elementele componente din figura 1, Sistemul de încălzire şi ventilaţie pe 
automobilul aflat la dispoziţie 

2. Determinaţi cu ajutorul unui multimetru ordinul de mărime al semnalului provenit de la 
senzorii de temperatură (conform schemei din figura 2) 

3. Executaţi o diagramă de corespondenţă între poziţiile comutatorului de reglaj al temperaturii 
şi valorile curenţilor din circuit în funcţie de valorile rezistenţei introduse de către 
potenţiometrul de prescriere (conform schemei din figura 2) 

4. Identificaţi elementele componente ale ventilului de control al debitului lichidului de răcire 
precum şi dependenţa debitului în funcţie de valoarea curentului aplicat bobinei. 

 
Criteriul Nivel maxim 

 
Nivel optim 

 
Nivel minim 

 
Înţelegerea 
problemei 

2 puncte 

Formulează întrebări 
potrivite, legate de subiect, 
ce demonstrează întelegerea 
problemei de investigat. 

Formulează unele 
intrebari ce demonstrează 
întelegerea parţială a 
problemei de investigat. 

Solicită asistenţă 
înainte de a putea 
genera unele întrebări 
clarificatoare. 

Utilizarea 
aparatelor de 
măsură  

3 puncte 

Efectuează corect 
corespondenţa dintre scheme 
şi elementele componente ale 
blocului. Execută corect 
conexiuni la punctele de 
racord şi efectuează corect 
culegerea datelor 

Identifică elementele 
sistemului de încălzire şi 
ventilaţie, stabileşte 
domeniile corecte pentru 
aparatele de măsură.  

Identifică aparatele de 
măsură pe care trebuie 
să le utilizeze precum 
şi elementele de 
comandă electrică ale 
sistemului de încălzire 
şi ventilaţie. 

Organizarea şi 
prelucrarea datelor 
culese conform 
cerinţelor 

4 puncte 

Aplică în mod creativ 
cunoştinţele acumulate pentru 
determinarea  valorilor 
mărimilor măsurate şi pentru 
găsirea modalităţilor 
corespunză toare de realizare 
a corespondenţelor solicitate. 

Preia valorile culese din 
punctele de măsurare ale 
instalaţiei şi le combină 
pentru a obţine 
diagramele solicitate. 

 

 
Se acordă 1 punct din oficiu. 
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Sugestii privind evaluarea 
 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 
didactic va măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în 
care elevii și-au format competențele propuse în standardele de pregătire profesională. 

 
Evaluarea poate fi : 

a. realizată în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor 
învățării; 

� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului și de 
metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 

� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp; 

� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la 
indicatorii de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de 
Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 
predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă pentru utilizare: 
� fișe de observație; fișe de lucru; fișe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
De asemenea, propunem și instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, materialelor și 
echipamentelor, acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor și materialelor într-un 
raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate viza un proces de testare, de diagnosticare și de reparare a 
automobilelor; 

� portofoliul, care oferă informații despre rezultatele școlare ale elevilor, activitățile 
extrașcolare etc. 

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ și la final de tip sumativ 
pentru verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluați numai în ceea ce privește 
atingerea rezultatelor învățării specificate în cadrul acestui modul. 

Vom exemplifica modalitățile de evaluare specificate anterior prin câteva instrumente. 
 
Test de evaluare  
 
Tema: Interfețe și protocoale de comunicație - CAN (Controlled Aria Network)) 
 

 Acest instrument de evaluare vizează rezultatele învățării: 

1. Cunoștințe 
10.1.3.  Transmiterea datelor în sistemele inteligente pentru autovehicule  

2. Abilități 
10.2.11. Utilizarea limbajului de specialitate pentru explicarea proceselor de transmiterea datelor pe 

magistralele de comunicație 
3. Atitudini 

10.3.1.  Menținerea unui interes continuu pentru evoluția sistemelor inteligente pentru autovehicule 
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I. Alege varianta corectă:          

1. Într-un sistem de control distribuit, dispozitivul capabil să realizeze, în baza unui program 
simplu, o funcţie de transfer între intrări şi ieşiri este: 
a. controller-ul; 
b. elementul de execuție; 
c. magistrala de comunicație; 
d. traductorul.           1p 

2. Ce nivele de tensiune putem avea pe firul CAN_H al unei magistrale CAN? 
a. 0 V și 5 V 
b. 1,5 V și 2,5 V; 
c. 2,5 V și 3,5 V; 
d. 12 V și 24 V;           1p 

3. Prioritatea unui mesaj în timpul accesului pe o magistrală de comunicație CAN este definită de: 
a. identificator 
b. lungimea mesajului; 
c. segmentul (câmpul) de control; 
d. segmentul (câmpul) de date;         1p 

 
II. Clasificați magistralele CAN în funcție de viteza de transfer a datelor.   2 p 
 
III. În imagine este prezentat un CAN transceiver.  

 
 
 
 
 
 

1. Precizați rolul unui CAN transceiver?      1p 
2. Specificați pinul la care se realizează legătura la masă.    1p 
3. Identificați pinii alocati pentru transmisia și recepția semnalelor logice  2p 

 
Notă: Se acordă un punct din oficiu. 

Soluțiile testului: 

I.  1 – a;  2 – c;  3 – a. 
II.  CAN HS (High Speed) – viteză mare; CAN LS (Low Speed) – viteză mică 
III.  1. Scopul transceiverului este să convertească informaţia digitală utilizată de controller în semnalele de 

tensiune cerute de legăturile fizice (transformarea biților în tensiuni) 
 2. Pinul 2 
 3. Pinii 1 și 4 

 
 
 
 

PCA82C250 

 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

TXD 

GND 

Vcc 

RXD 

Rs 

Vref 

CANH 

CANH 
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� Fișă de evaluare a unei probe practice 

 Acest instrument de evaluare pentru o probă practică și orală vizează rezultatele învățării: 
1. Cunoștințe 

10.1.3.  Lucrări de montare și executare a conexiunilor componentelor electronice, circuitelor 
integrate, structurilor electronice prefabricate, modulelor electronice pentru autovehicule 

10.1.5.  Organizarea ergonomică a locului de muncă 
10.1.6.  Norme specifice de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și de stingere a incendiilor  
10.1.8.  Norme de protecția mediului și de gestionare a deșeurilor 

2. Abilități 
10.2.17. Selectarea materialelor, sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și aparatelor necesare 

lucrărilor de instalare/montare a modulelor 
10.2.18. Montarea componentelor și executarea conexiunilor 
10.2.21. Verificarea funcționării dispozitivelor electronice după finalizarea operațiilor de montare 
10.2.24. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate 
10.2.25. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităților desfășurate 
10.2.26. Aplicarea principiilor organizării ergonomice la locul de muncă 
10.2.27. Aplicarea normelor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și de stingere a 

incendiilor 
10.2.29. Gestionarea deșeurilor în vederea protecției mediului 

3. Atitudini 
10.3.5. Respectarea disciplinei tehnologice și a termenelor de execuție 
10.3.6. Încadrarea în normele de timp alocate pentru fiecare lucrare 
10.3.8. Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum și a normelor de prevenire și 

stingere a incendiilor 
10.3.9. Respectarea normelor ergonomice la locul de muncă 
10.3.10. Purtarea permanentă și cu responsabilitate a echipamentului de protecție  
10.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului și de colectare selectivă a deșeurilor 

Enunțul temei pentru proba practică: 
(a) Înlocuiți modulul electronic pentru controlul frânării anti-blocare (ABS) de pe 

automobilul pus la dispoziție, în condiții de securitate.  
(b) Prezentați operațiile executate și argumentați alegerea mijloacelor de lucru necesare 

realizării sarcinilor primite, utilizând  limbajul tehnic adecvat. 

Sarcini de lucru: 
� Selectarea pieselor/materialelor și mijloacelor de lucru necesare 
� Organizarea ergonomică a locului de muncă 
� Poziționarea automobilului pe o suprafață plană 
� Cuplarea frânei de mână 
� Deconectarea bateriei 
� Localizarea modulului cu ajutorul documentației tehnice puse la dispoziție 
� Demontarea legăturilor electrice ale modulului (conectori, cabluri) 
� Desfacerea șuruburilor de fixare a modulului 
� Curățarea suprafeței de montare 
� Fixarea cu șuruburi a noului modul 
� Realizarea conexiunilor electrice ale noului modul 
� Reconectarea bateriei 
� Pornirea vehiculului și verificarea funcționării sistemului cu ajutorul lampii de avertizare ABS 
� Respectarea normelor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și de stingere a incendiilor 

și de mediu 
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Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse: 
1. Automobil 
2. Trusa de scule, lavete 
3. Documentație tehnică specifică 
4. Soluție de curățare  

Grilă de evaluare: 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Punctaj 
acordat 

1. Primirea sarcinilor de 
lucru și organizarea 
locului de muncă 

Alegerea materialelor și a mijloacelor de lucru necesare 
executării lucrării 10 p 

Analiza sarcinii de lucru și identificarea soluţiei de rezolvare 10 p 
Organizarea ergonomică a locului de muncă 5 p 

2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

Respectarea succesiunii logice a operațiilor 10 p 
Realizarea corectă a operațiilor 20 p 
Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de lucru necesare 
executării lucrării 

10 p 

Verificarea  funcționalității sistemului după înlocuirea 
modulului electronic 

5 p 

Respectarea normelor privind securitatea și sănătatea la locul 
de muncă,  prevenirea și stingerea incendiilor 

5 p 

3. Prezentarea lucrării 
executate 

Folosirea adecvată a limbajului tehnic pentru explicarea 
structurii, funcționării și utilizării sistemelor inteligente 
specifice sarcinii de lucru realizate. 

10 p 

Argumentarea alegerii mijloacelor de lucru  necesare 
realizării sarcinilor primite. 5 p 

Descrierea modului de lucru pentru sarcinile realizate. 10 p 
Total 100 p 

 
Bibliografie 

[1]  Alexandru Vasile, Irina Bristena Bacis – Bazele electronicii auto, Editura Cavallioti, 2015  
[2]  Laurențiu Dimitriu – Electronică pentru automobile, Editura Fides, 2008  
[3]  Virgil Stoica – Echipamente electrice, electronice şi de control pentru vehicule rutiere, 

Editura Politehnica Timișoara, 2019 
[4]  Călin Iclodean  – Rețele de Comunicație pentru Autovehicule, Editura Risoprint, 2017 
[5]  Colecția Auto Tehnica – Electronica automobilului, vol. I, II și III  
[6]  Tom Denton – Automobile Electrical and Electronic Systems, Taylor & Francis Ltd, 2017  
[7]  Laurențiu Manea, Adriana Manea – Mecatronica automobilului modern, Editura Matrix Rom, 

2000  
[8]  Flavian Farcaș – Mecatronica automobilului, 

https://mec.tuiasi.ro/ro/images/OMM/Mecatronica%20Automobilului.pdf 
[9]  Aurelian Chivu, Carmen Mușat, Dragoș Ionel Cosma, Carmen Liliana Gheață – Bazele 

electronicii digitale, Editura CD Press 
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MODUL IV. CONDUCEREA AUTOMOBILULUI 
 

� Notă introductivă 
 
Modulul „ Conducerea automobilului”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru 
calificarea profesională Electrician auto din domeniul de pregătire profesională Electric, face parte 
din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  
Modulul are alocat un numărul de 90 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 30 ore/an – laborator tehnologic 
� 60 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „Conducerea automobilului” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea 
de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile 
specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3 - Electrician auto, din 
domeniul de pregătire profesională Electric, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel 
superior. 
 

� Structură modul  
 
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 
URÎ  11.  CONDUCEREA 
AUTOMOBILULUI 

Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

11.1.1. 
11.1.2. 
11.1.3. 

11.2.1. 
11.2.2. 
11.2.3. 
11.2.4. 
11.2.5. 
11.2.6. 
11.2.17. 
11.2.18. 

11.3.1. 
11.3.2. 
11.3.3. 
11.3.4. 
11.3.10. 
11.3.11. 
11.3.12. 
11.3.13. 

1. Legislație rutieră 
1.1 Sistemul circulaţiei rutiere  
1.1.1. Prezentare generală 
a) Identificarea elementelor componente  
b) Caracteristici definitorii ale traficului rutier 

(intensitate, densitate, fluenţă, structură) 
c) Aspecte funcţionale şi relaţionale (interacţiuni, şi 

intercondiţionări) 
d) Instituţii implicate 
e) Responsabilităţi impuse/asumate 
f) Exigenţe în aprecierea activităţii conducătorului auto 

1.1.2. Reglementarea circulaţiei 
a) Necesitatea apariţiei şi perfecţionării continue a 

legislaţiei rutiere 
b) Necesitatea însuşirii şi respectării regulilor de 

circulaţie rutieră 
c)  Acte normative care reglementează circulaţia rutieră 

1.1.3. Statistica accidentelor de circulaţie 
a) Elemente din statistica accidentelor de circulaţie 
b) Principalele cauze generatoare de accidente 

1.1.4. Verificarea condiţiilor de admisibilitate-obligaţii 
ale conducătorului de vehicul înainte de plecarea la drum 
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a) Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acestora; 
omologarea vehiculelor; agreerea vehiculelor 

b) Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din circulaţie 
a vehiculelor 

c) Obligaţiile deţinătorilor de vehicule 
d) Permisul de conducere (categorii, condiţii privind 

obţinerea, examenul, alte condiţii) 
e) Verificarea calităţii de conducător auto 
f) Consecinţele neconformării la condiţiile de 

admisibilitate 

1.1.5.Sistemul asigurărilor auto 
a) tipuri de asigurări 
b) drepturi pe care le conferă 
c) răspunderi 

1.2. Elemente de control informaţional al traficului 
1.2.1. Consideraţii generale 
a) necesitatea informării 
b) categorii de informaţii 
c) acţionarea comenzilor- ca rezultat al procesului de 

analiză informaţională 
d) timpul de reacţie şi efectele întârzierii în reacţii, 
      marja şi redundanţa informaţională- elemente 

caracteristice ale actului decizional propriu prestaţiei 
unui conducător auto 

1.2.2. Particularităţile drumului public 
a) căile de comunicaţie (prezentare generală a căilor de 

transport) 
b) elementele geometrice (curbe, succesiuni de curbe, 

aliniament, palier, rampă, pantă, rambleu, debleu, 
profil mixt- caracteristici, identificare) 

c) elemente constructive în plan transversal şi 
longitudinal 

d) clasificarea şi încadrarea drumurilor publice (după 
destinaţie, circulaţie şi din punct de vedere funcţional 
şi administrativ-teritorial, mijloace de semnalizare 
particulare, elemente de identificare, particularităţi 
constructive şi funcţionale), calitatea părţii carosabile  

1.2.3. Semnalizarea rutieră 
a) componentele semnalizării rutiere şi ordinea de 

prioritate între acestea 
b) semnalele poliţistului 
c) semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau 

sonoră; semnalele autovehiculelor cu regim de 
circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi 
la trafic 

d) semnalizarea temporară care modifică regimul normal 
de desfăşurare a circulaţiei 

e) semnalele luminoase 
f) indicatoarele 
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g) marcajele 
h) semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată 
i) semnalele altor persoane care dirijează circulaţia (ale 

agenţilor de cale ferată de la trecerile la nivel cu calea 
ferată, ale lucrătorilor de drumuri din zona lucrărilor 
pe partea carosabilă, ale conducătorilor coloanelor 
militare sau grupurilor organizate de pietoni, ale 
membrilor patrulelor şcolare de circulaţie, la semnalul 
persoanelor nevăzătoare) 

j) Semnalele conducătorilor de vehicule 
k) Alte semnale 

1.3. Reguli de circulaţie 
1.3.1. Punerea în mişcare a vehiculului (inclusiv 
aducerea la punctul de lucru) 
a) Obligaţii 
b) Tehnici de asigurare 
1.3.2. Poziţii în timpul mersului 
a) poziţia în raport cu repere transversale şi longitudinale 

(în afara localităţilor, în localităţi, în intersecţii) 
b) poziţia în raport cu celelalte vehicule 
c) folosirea benzilor de circulaţie 
d) schimbarea benzilor de circulaţie 
e) trecerea pe lângă vehicule care circulă din sens opus 
f) distanţa de urmărire (responsabilităţi, regula celor 

două secunde) 
g) urmărirea pe timp de noapte şi în condiţii meteo 

nefavorabile 
h) preselecţia 

1.3.3. Regimul de viteze 
a) noţiunea de viteză (unităţi de măsură, viteză 

instantanee, viteză medie, etc) 
b) consideraţii privind adaptarea vitezei de deplasare 

(condiţii de drum, de trafic, prevederile legale şi 
necesitatea aprecierii obiective ale capacităţilor 
proprii) 

c) viteze maxime admise de lege 
d) viteze minime impuse de lege 
e) stabilirea vitezei de deplasare, ca instrument de 

reglare a dinamicii traficului rutier, în optimizarea 
echilibrului dintre stabilitatea şi maniabilitatea 
autovehiculelor 

f) reducerea vitezei 
g) alte situaţii care impun reducerea vitezei 

1.3.4. Reguli de prioritate de trecere 
a) noţiunea de prioritate de trecere 
b) conflict de prioritate, soluţii 
c) mijloace de reglementare şi concursul mijloacelor de 

reglementare a priorităţii de trecere 
d) reguli de prioritate de trecere 
e) consecinţele nerespectării regulilor de prioritate 
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1.3.5. Manevrarea autovehiculului, inclusive la punctul 
de lucru (definiţii, prevederi procedurale, obligaţii, 
interziceri) 
a) oprirea, staţionarea şi parcarea 
b) întoarcerea 
c) mersul înapoi 
d) depăşirea 
e) manevre de aducere, poziționare a automobilului la 

punctul de lucru și de scoatere a acestuia  în spațiul de 
așteptare /depozitare 

1.3.6. Circulaţia prin puncte caracteristice (identificare, 
clasificare, semnalizare, obligaţii şi interziceri specifice, 
sancţiuni) 
a) curbe 
b) trecerea pentru pietoni 
c) pe poduri, sub poduri, prin tunele şi pasaje rutiere 
d) pante şi rampe 
e) staţiile mijloacelor de transport în comun 
f) trecerile la nivel cu calea ferată 
g) intersecţii 
h) autostrăzi  
i) locuri frecventate de copii 
j) locuri aglomerate (târguri, oboare…) 

1.3.7. Obligaţiile şi interzicerile conducătorilor auto 
a) obligaţii privind starea tehnică a vehiculului şi dotarea 

cu mijloace de intervenţie 
b) obligaţii privind documentele 
c) obligaţii privind starea de sănătate 
d) obligaţii privind transportul persoanelor  
e) obligaţii privind comportamentul în relaţia cu ceilalţi 

participanţi la trafic 
f) obligaţii privind comunicarea cu poliţia 
g) obligaţii la trecerea pe lângă locul de producere a unui 

accident de circulaţie 
h) obligaţii în cazul angajării într-un accident de 

circulaţie 
i) obligaţii privind plasarea încărcăturii în vehicul 
j) obligaţii privind portul centurii de siguranţă 
k) obligaţii privind remorcarea 
l) obligaţii în zona rezidenţială şi în zona pietonală 
m) obligaţii în staţiile de alimentare cu combustibili şi 

lubrifianţi 
n) obligaţii la circulaţia pe autostradă 
o) obligaţii ale conducătorului cu mai puţin de un an 

vechime în conducerea autovehiculelor 
1.3.8. Reguli pentru alţi participanţi la trafic 
a) circulaţia bicicletelor 
b) însoţirea animalelor 
c) circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi a celor 

trase sau împinse cu mâna 
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d) circulaţia pietonilor 

1.4. Infracţiuni şi contravenţii la regimul circulaţiei 
1.4.1. Infracţiuni 
a) noţiunea de infracţiune 
b) infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere 
1.4.2. Contravenţii 
a) definirea contravenţiei 
b) clasificarea contravenţiilor la regimul circulaţiei 

rutiere 

1.4.3. Măsuri administrative şi pedepse 
a) avertismentul 
b) amenda contravenţională 
c) puncte de penalizare 
d) reţinerea permisului de conducere 
e) retragerea permisului de conducere 
f) suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe 

drumurile publice 
g) reţinerea atestatului profesional 
h) amenda penală 
i) anularea permisului de conducere 
j) închisoare 
k) reţinerea certificatului de înmatriculare sau 

înregistrare 
l) reţinerea plăcuţelor cu numerele de înmatriculare 
m) condiţii de redobândire a permisului de conducere 

anulat 
n) imobilizarea vehiculului 
o) alte consecinţe juridice 

11.1.4. 

11.2.6. 
11.2.7. 
11.2.8. 
11.2.9. 
11.2.17. 
11.2.18 

 

11.3.4. 
11.3.5. 
11.3.10. 
11.3.11. 
11.3.12. 
11.3.13. 

 

2.Conducere preventivă și ecologică 
2.1.Considerații generale 
a) caracteristici definitorii ale comportamentului 
conducătorului de autovehicule (definiții, noțiuni de 
conducere preventivă și ecologică necesitate) 
b) elementele conducerii preventive (cunoștințe teoretice, 
vigilența, prevederea, judecata, îndemânarea) 
c) obiective urmărite în adaptarea modului de deplasare 
d) caracteristici de comportament (trăsături de 
personalitate, tipuri de conducători auto, obiective 
urmărite la formarea conducătorilor auto) 
e) accidentul de circulație (definiție, legături de 
cauzalitate), comportamentul conducătorul auto în caz de 
accident (instalarea dispozitivelor de semnalizare și 
alarmarea) și măsurile pe care acesta le poate lua pentru a 
veni în ajutorul victimelor accidentelor rutiere. 
2.2.Elemente de referință în adaptarea modului de 
deplasare 
a) capacitățile proprii conducătorului auto (timpul de 
reacție, factori de influeță asupra capacităților 
conducătorilor auto) 
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b) respectarea distanței de siguranță între vehicule, 
distanțele de frânare și controlul vehiculului în diferite 
condiții meteorologice și de drum 
c) condițiile de drum – referințe și metode de apreciere a 
aderenței și a vizibilității 
d) condițiile de trafic  
e) factori de siguranță privind încărcarea vehiculului și 
persoanele transportate 

2.3.Situații limită și modul de procedură 
2.3.1. Situaţii periculoase din punctul de vedere al  
pierderii aderenţei 
a) pornirea de pe loc/demaraj 
b) patinarea (definiţie, condiţiile apariţiei, factori 

favorizanţi) 
c) evitarea/controlul patinării 
d) circulaţia în curbe 

� tehnica efectuării virajului 
� derapajul (definiţie, condiţiile apariţiei, factori 

favorizanţi) 
� evitarea derapajului 

e) ocolirea obstacolelor apărute brusc 
� efectele manevrării bruşte şi necesitatea 

intervenţiei controlate 
� incompatibilităţi în manevrarea bruscă a 

autovehiculului 
� mod de procedură 

f) acvaplanarea 
� definirea fenomenului, condiţiile apariţiei, factori 

favorizanţi 
� locuri caracteristice şi identificae 
� proceduri de evitare 
� mod de procedură în cazul apariţiei fenomenului 

2.3.2. Situaţii periculoase din punctul de vedere al 
vizibilităţii 
a) circulaţia pe timp de noapte 

� aprecierea distanţei şi a vitezelor 
� folosirea luminilor  
� adaptarea vitezei de deplasare 
� orbirea 

b) circulaţia pe timp de ploaie, ceaţă, ninsoare abundentă 

2.3.3. Percepția, evaluarea și luarea deciziilor (timpul de 
reacție, modificări în comportamentul conducătorului 
auto aflat sub influența alcoolului, drogurilor și 
medicamentelor, a stărilor emoționale și a oboselii) 
2.3.4. Obişnuinţa 
2.4. Circulaţia în situaţii caracteristice 
a) Circulaţia pe timp de vară 
b) Circulaţia pe timp de iarnă 
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c) Circulaţia primăvara şi toamna 
d) Circulaţia în mediu uran 
e) Circulaţia în mediu rural 
f) Circulaţia pe poduri, sub poduri şi în tunele rutiere 
2.5.Măsurile de precauție care trebuie luate la 
părăsirea vehiculului. 
2.6.Comportamentul conducătorului auto începător 
2.7.Alți utilizatori ai drumului 
a) Factori de risc specifici legați de lipsa de experiență a 
altor utilizatori ai drumului și de cele mai vulnerabile 
categorii de utilizatori, precum copiii, pietonii, bicicliștii 
și persoanele cu mobilitate redusă 
b) Riscuri inerente circulației și conducerii diferitelor 
tipuri de vehicule și diferitelor câmpuri vizuale ale 
conducătorilor acestora. 

11.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

11.2.10. 
11.2.11. 
11.2.12. 
11.2.17. 
11.2.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11.3.6. 
11.3.7. 
11.3.8. 
11.3.10. 
11.3.11. 
11.3.12. 
11.3.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Dispoziții specifice privind conduita preventivă 
3.1.Verificarea obligatorie a abilităților specifice 
a) Normele privind timpul de conducere și perioadele de 

odihnă stabilite, folosirea echipamentului de 
înregistrare 

b) Normele privind tipul de transport (de mărfuri sau de 
persoane) 

c) Documentele privind vehiculul sau transportul, 
necesare pentru transportul național și internațional de 
mărfuri sau de persoane 

d) Comportamentul în caz de accident, cunoașterea 
măsurilor care trebuie luate după un accident sau un 
eveniment asemănător, inclusiv acțiuni de urgență 
(evacuarea persoanelor) și noțiuni de prim ajutor 

e) Măsuri de precauție care trebuie luate în timpul 
scoaterii și înlocuirii roților 

f) Norme privind greutatea și dimensiunile vehiculelor, 
norme privind limitatoarele de viteză 

g) Obstrucționarea câmpului vizual cauzată de 
caracteristicile vehiculului  

3.2.Factori de siguranță legați de încărcarea 
vehiculului: controlul încărcăturii (stivuire și fixare), 
dificultăți legate de diferite tipuri de încărcătură, 
încărcarea și descărcarea mărfurilor și utilizarea 
echipamentelor de încărcare 

11.1.6. 
11.2.13. 
11.2.17. 
11.2.18. 

11.3.9. 
11.3.10. 
11.3.11. 
11.3.12. 
11.3.13. 

4. Măsuri de prim ajutor în caz de accident 
4.1 Componentele trusei de prim ajutor 
4.2.Stabilirea urgențelor la locul accidentului ( I, II, III) 
4.3.Acordarea primului ajutor la locul accidentului 
4.4.Transportul accidentaților 

11.1.7. 
11.1.8. 
11.1.9. 

11.2.14. 
11.2.15. 
11.2.16 
11.2.17. 
11.2.18. 

11.3.11. 
11.3.12. 
11.3.13. 

 

5.Norme de sănătate și securitate în muncă, de 
protecția mediului, de prevenire și stingere a 
incendiilor aplicabile: 
5.1.În laboratoare 
5.2.În atelierul de reparații 
5.3.În autovehiculul școală 
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Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii 
prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

− calculator cu videoproiector și ecran de proiecție sau rețea de calculatoare, pe care să ruleze 
cel puțin un soft didactic, al cărui conținut este avizat de Autoritatea Rutieră Română – 
A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina legislație rutieră și conducere preventivă și 
ecologică;  

− parc auto cu minim un vehicul de categoria B; vehicule agreate conform reglementărilor în 
vigoare, având inspecția tehnică periodică efectuată în condițiile legii și asigurate pentru 
daune cauzate terților, inclusiv elevilor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii 
practice în vederea obținerii permisului de conducere; 

− planșe / panoplii cu indicatoare, marcaje, semnalele agentului de circulație; 
− machetă cu rețea stradală, vehicule diferite în miniatură, triunghiuri reflectorizante; 
− trusă de prim ajutor; 
− laborator cu rețea de calculatoare, conectate la internet, pe fiecare calculator să se găsească 

soft didactic specific, precum și chestionare de legislație rutieră pentru categoriile 
vehiculelor din parcul auto; 

− vehicul de categoria C1(C) - opțional 
− simulator de conducere auto - opțional. 

 
Sugestii metodologice  
 
 Conţinuturile programei trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând 
cont de particularităţile elevilor cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.  
 Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecăre temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor cu 
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de 
a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesului de învăţare, pe nevoile 
şi disponibilităţile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învăţării, 
lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.  

Modulul „Conducerea automobilului” poate încorpora, în orice moment al procesului 
educativ, noi mijloace sau resurse didactice.  

Noțiunile teoretice se vor desfăşura în cabinete, în laboratoare înaintea orelor de instruire 
practică, conform legislației în vigoare. 

Plecând de la lista minimă de materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, 
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii 
rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic) propunem următoarea listă 
orientativă cu teme pentru lucrările de laborator: 

� studii de caz privind sistemul de circulație rutieră din România, care să vizeze lementele 
componente, caracteristicile traficului rutier, aspecte relaționale și funcționale, instituții 
implicate, responsabilități impuse/asumate, reglementări rutiere, condiții de admisibilitate, 
aspecte ale asigurărilor auto; 

� studii de caz privind particularitățile drumurilor publice, prin care să se urmărească 
clasificarea acestora, identificarea elementelor geometrice și constructive ale tronsonului 
studiat; 

� exerciții de identificare a elementelor semnalizării rutiere, de stabilire a ordinii de prioritate 
între acestea: 
- semnalele poliţistului; 
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- semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră; semnalele autovehiculelor cu 
regim de circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic ; 

- semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei; 
- semnalele luminoase; 
- indicatoarele; 
- marcajele; 
- semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată ; 
- semnalele altor persoane care dirijează circulaţia (ale agenţilor de cale ferată de la 

trecerile la nivel cu calea ferată, ale lucrătorilor de drumuri din zona lucrărilor pe partea 
carosabilă, ale conducătorilor coloanelor militare sau grupurilor organizate de pietoni, 
ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie, la semnalul persoanelor nevăzătoare) ; 

- semnalele conducătorilor de vehicule; 
- alte semnale; 
- elemente de semnalizare a autovehiculelor cu gabarite și/sau mase depășite. 

� studii de caz cu privire la regulilor de circulație referitoare la: 
- punerea în mişcare a vehiculului (inclusiv pentru aducerea la punctul de lucru); 
- poziţii în timpul mersului (poziţia în raport cu repere transversale şi longitudinale, 

poziţia în raport cu celelalte vehicule, folosirea benzilor de circulaţie, schimbarea 
benzilor de circulaţie, trecerea pe lângă vehicule care circulă din sens opus, distanţa de 
urmărire, urmărirea pe timp de noapte şi în condiţii meteo nefavorabile, preselecţia). 

� studii de caz cu privire la regimul de viteză, urmărind aspectele legate de: 
- adaptarea vitezei de deplasare (condiţii de drum, de trafic, prevederile legale şi 

necesitatea aprecierii obiective ale capacităţilor proprii) ; 
- viteze maxime admise de lege; 
- viteze minime impuse de lege; 
- stabilirea vitezei de deplasare, ca instrument de reglare a dinamicii traficului rutier, în 

optimizarea echilibrului dintre stabilitatea şi maniabilitatea autovehiculelor ; 
- reducerea vitezei; 
- circularea cu viteze de până la 30 km/h, respective 50 km/h în localități, respective în 

afara localităților; 
- alte situaţii care impun reducerea vitezei. 

� studii de caz cu privire la regulile aplicabile în situațiile de trafic care impun rezolvarea unor 
conflicte de prioritate plecând de la mijloacele de reglementare a priorității, regulile privind 
prioritatea de trecere, ajungând la consecințele nerespectării acestora. 

� studii de caz cu privire la aspectele teoretice ale  manevrării autovehiculelor (oprirea, 
staționarea, întoarcerea, mersul înapoi, depășirea) 

� studii de caz asupra circulaţiei prin puncte caracteristice (identificare, clasificare, 
semnalizare, obligaţii şi interziceri specifice, sancţiuni) 

� studii de caz asupra obligațiilor și interzicerilor conducătorilor auto privind: 
- starea tehnică a vehiculului şi dotării cu mijloace de intervenţie; 
- documentelor; 
- starea de sănătate; 
- transportul persoanelor (inclusiv a copiilor); 
- comportamentul în relaţia cu ceilalţi participanţi la trafic ; 
- comunicarea cu poliţia; 
- trecerea pe lângă locul de producere a unui accident de circulaţie ; 
- angajarea într-un accident de circulaţie ; 
- plasarea încărcăturii în vehicul; 
- portul centurii de siguranţă; 
- remorcarea; 
- zona rezidenţiale şi zona pietonale; 
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- circulaţia pe autostradă; 
- conducătorul cu mai puţin de un an vechime în conducerea autovehiculelor. 

� studii de caz cu privire la identificarea infracțiunilor și contravențiilor la regimul circulației 
rutiere 

� aplicații practice de simulare, interpretare și rezolvare a unor situații complexe de trafic, prin 
aplicarea regulilor de circulație, identificarea abaterilor și sancțiunilor prevăzute de legislația 
rutieră în vigoare; 

� studii de caz referitoare la conducerea preventivă și ecologică prin care se urmăresc 
- caracteristicile definitorii ale comportamentului conducătorului de autovehicule 

(definiții, noțiuni de conducere preventivă și ecologică necesitate) 
- elementele conducerii preventive (cunoștințe teoretice, vigilența, prevederea, judecata, 

îndemânarea) 
- obiectivele urmărite în adaptarea modului de deplasare 
- caracteristicile de comportament (trăsături de personalitate, tipuri de conducători auto, 

obiective urmărite la formarea conducătorilor auto) 
- accidentul de circulație (definiție, legături de cauzalitate), modul în care trebuie să se 

comporte conducătorul auto în caz de accident (instalarea dispozitivelor de semnalizare 
și alarmarea) și măsurile pe care acesta le poate lua pentru a veni în ajutorul victimelor 
accidentelor rutiere, în care este necesar. 

� studii de caz referitoare adaptarea modului de deplasare, urmărindu-se: 
- capacitățile proprii conducătorului auto (timpul de reacție, factori de influeță asupra 

capacităților conducătorilor auto) 
- respectarea distanței de siguranță între vehicule, distanțele de frânare și controlul 

vehiculului în diferite condiții meteorologice și de drum 
- condițiile de drum – referințe și metode de apreciere a aderenței și a vizibilității 
- condițiile de trafic (metodologia de stabilire și stabilizare a relațiilor proprii traficului în 

regim dinamic, condiții determinate în judecarea oportunității intervențiilor) 
- factori de siguranță privind încărcarea vehiculului și persoanele transportate 

� studii de caz referitoare la situațiile limită și modul de procedură 
- situaţii periculoase d.p.d.v. a pierderii aderenţei 
- situaţii periculoase d.p.d.v. a vizibilităţii 
- percepția, evaluarea și luarea deciziilor, în special timpul de reacție, precum și 

modificări în comportamentul conducătorului auto aflat sub influența alcoolului, 
drogurilor și medicamentelor, a stărilor emoționale și a oboselii 

- obişnuinţa 
� studii de caz referitoare la circulaţia în situaţii caracteristice 

circulaţia pe timp de vară 
- circulaţia pe timp de iarnă 
- circulaţia primăvara şi toamna 
- circulaţia în mediu uran 
- circulaţia în mediu rural 
- circulaţia pe poduri, sub poduri şi în tunele rutiere 

� studii de caz referitoare la: 
- măsurile de precauție care trebuie luate la părăsirea vehiculului 
- comportamentul conducătorului auto începător 
- factorii de risc specifici legați de lipsa de experiență a altor utilizatori ai drumului și de 

cele mai vulnerabile categorii de utilizatori, precum copiii, pietonii, bicicliștii și 
persoanele cu mobilitate redusă 

- riscuri inerente circulației și conducerii diferitelor tipuri de vehicule și diferitelor 
câmpuri vizuale ale conducătorilor acestora 
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- normele privind timpul de conducere și perioadele de odihnă stabilite, folosirea 
echipamentului de înregistrare 

- normele privind tipul de transport (de mărfuri sau de persoane) 
- documentele privind vehiculul sau transportul, necesare pentru transportul național și 

internațional de mărfuri sau de persoane 
- comportamentul în caz de accident, cunoașterea măsurilor care trebuie luate după un 

accident sau un eveniment asemănător, inclusiv acțiuni de urgență (evacuarea 
persoanelor) și noțiuni de prim ajutor 

- măsuri de precauție care trebuie luate în timpul scoaterii și înlocuirii roților 
- norme privind greutatea și dimensiunile vehiculelor, norme privind limitatoarele de 

viteză 
- obstrucționarea câmpului vizual cauzat de caracteristicile vehiculului  
- citirea unei hărți rutiere, planificarea traseului, inclusiv utilizarea sistemelor de navigație 

electronice (opțional) 
- controlul încărcăturii (stivuire și fixare), dificultăți legate de diferite tipuri de 

încărcătură, încărcarea și descărcarea mărfurilor și utilizarea echipamentelor de încărcare 
� exerciții de identificare și aplicare a regulilor și tehnicilor de acordarea primului ajutor în 

diferite situații specifice accidentelor rutiere 
� exerciții de identificare și aplicare a normelor de sănătate și securitate în muncă, de protecția 

mediului, de prevenire și stingere a incendiilor aplicabile în laboratoare, în atelierul de 
reparații și în autovehiculul școală. 

 
Pentru lucrările practice efectuate în atelierele școală, la agenții economici sau în trafic, 

recomandăm următoarele teme (care vor respecta prevederile ordinului ministerului 
transporturilor nr.733/2013) : 
� exerciții de manevrare a autovehiculului în trafic, cu respectarea legislațieie rutiere și 

aplicarea regulilor de conducere preventivă/ecologică, de sănătatea și securitatea muncii, de 
prevenire și stingere a incendiilor, care vor viza 
- plecarea de pe loc; 
- oprirea, staționarea, parcarea; 
- plecarea și oprirea pe un drum cu declivități; 
- întoarcerea; 
- mersul inapoi; 
- folosirea benzilor de circulație; 
- depășirea; 
- trecerea pe lângă alte vehicule; 
- trecerea peste obstacole cu înălțime mică; 
- circulația prin puncte caracteristice: curbe, treceri pentru pietoni, pe poduri, sub poduri, 

pe și sub pasaje rutiere, în tuneluri, pe drumuri cu declivități (rampă, pantă), stațiile 
mijloacelor de transport public de persoane, treceri la nivel cu calea fertă, treceri la nivel 
cu liniile de tramvai, intersecții, autostrăzi, zone rezidețiale, zone pietonale; 

- deplasarea pe timp de noapte. 
� exerciții de manevrare a autovehiculului pentru aducerea la punctul de lucru, care vor viza: 

- aducerea și poziționarea autovehiculului la punctul de lucru (dotat cu elevator, canal 
etc); 

- scoaterea autovehiculului din punctul de lucru și parcarea în spațiile de 
așteptare/depozitare. 

� exerciții de identificare și aplicare a regulilor și tehnicilor de prim ajutor în cazul unor 
accidente rutiere simulate. 
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Modulul „Conducerea automobilului” are o structură adaptabilă, care poate include, în 
orice moment al procesului instructiv- educativ, noi mijloace și resurse educaționale. 

Se recomandă: 
� îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(informarea din diverse surse, observația proprie, exercițiul personal, instruirea programată, 
experimentul și lucrul individual) cu activitățile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de 
grup) de genul discuțiilor, asaltului de idei, conversația critică, jocul de rol, etc.); 

� utilizarea unor metode care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu obiectele 
cunoașterii, prin recurgerea la modelele concrete, cum ar fi modelul experimental, 
activitățile de documentare, modelarea, observația/investigația dirijată, etc.; 

� însușirea unor metode de informare și documentare independente (ex. studiul de caz, studiul 
individual, investigația științifică, metoda referatului, metode proiectului,etc.) care 
favorizează autoinstruirea, inițiază și dezvoltă învățarea continuă prin conexiunea cu sursele 
de informare (biblioteci, internet, biblioteci virtuale); 

Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor de legislație rutieră, de cunoaștere a 
autovehiculelor pentru laborator, iar instruirea practică se va face cu autovehicule școală pe 
drumurile publice sau la agentul economic. 

Opțional: se pot folosi simulatoare auto pentru laborator, iar acolo unde e posibil, 
instruirea practică se poate face cu autovehiculele școală și în poligon. 

Pentru atingerea rezultatelor învățării șidezvoltarea competențelor vizate prin parcurgerea 
modulului, pot fi derulate următoarele activități de învățare: 

� elaborarea de referate iterdisciplinare; 
� activități de documentare; 
� vizionare de materiale video (casete, CD/DVD etc); 
� problematizarea; 
� demonstrația; 
� investigația științifică; 
� învățarea prin descoperire; 
� studii de caz; 
� jocuri de rol; 
� simulări; 
� elaborarea de proiecte; 
� activități bazate pe comunicare și relaționare; 
� activități de lucru în grup/ în echipe. 

 
Una dintre metodele interactive care poate fi integrată în activitățile de învățare/ 

predare/evaluare este simularea. 
 Simularea înseamnă imitarea unor situații reale din viața și activitatea curentă, având drept 
scop formarea de comportamente specifice (în cazul acesta de competențe profesionale). 
În unele situații, datorită imitării unor roluri sau funcții, simularea a fost numită și ”psihodramă” 
sau “jocuri de roluri“.  
 Pentru simularea unor activități profesionale se utlizează niște echipamente tehnice numite 
“simulatoare”, care nu sunt altceva decât un ansamblu de aparate și dispozitive care reproduc 
situații posibile într-o activitate, fiind folosite pentru inițierea, antrenarea și /sau verificarea 
reacțiilor operatorilor umani (elevilor). 
 În cadrul modululului „Conducerea automobilului” se poate utiliza “simulatorul auto” 
pentru formarea și exersarea unor deprinderi necesare manevrării autovehiculului, cum ar fi: 
identificarea și accesarea pedalelor, a manetelor, în vederea exersării pornirii și opririi 
autovehiculului, sincronizării mișcărilor necesare schimbării treptelor de viteză, deplasării într-un 
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trafic simplu sau complex, cu accent pe dezvoltarea capacității de interpretare a diferitelor situații �i 
luare a unor decizii într-un timp limitat. 
 Un avantaj al acestei metode îl reprezintă posibilitatea de formarea reflexelor necesare în 
conducerea preventivă fără a pune în pericol pe elev sau pe alți participanți la trafic (implicarea, în 
eventualul accident rutier, este virtuală).  

Astfel simulatorul poate atenționa elevii cu privire la greșelile pe care le fac în tipul 
conducerii: supraturarea motorulului, menținerea motorului la o turație ridicată la întârzierea 
schimbării treptei de viteză, folosirea unei trepte necorespunzătoare pentru viteza cu care se 
deplasează autovehiculul, situațiile legale în care trebuie să reducă viteza, păstrarea unei distanțe 
optime față de ceilalți participanți la trafic, respectarea semnificației indicatoarelor semnalelor 
luminoase, marcajelor, acordarea prioritățiii participanților care au acest drept etc., care vor conduce 
în viața reală la consumuri mari de carburant, poluare accentuată a mediului ambiant, posibilă 
implicare într-un eveniment rutier. 

Este recomandată folosirea acestei metode la începutul instruirii practice, fără ca activitatea 
pe simulator să înlocuiască aplicațiile practice de conducere a autovehiculului în trafic, ci va fi 
complementară acesteia. 

Metoda simulării are aplicabilitate și la formarea și exersarea deprinderilor de acordare a 
primului ajutor în cazul unor accidente rutiere, în condițiile în care acestea nu pot fi și nu se dorește 
a fi generate în momentul instruirii. 
 
Sugestii privind evaluarea 
 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în 
care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. Continuă în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a 

rezultatelor învăţării; 
� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de 

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 
� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la 

indicatorii de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de 
Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 
predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� fişe de observaţie, fişe de lucru, fişe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, materialelor şi 
echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un 
raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate consta în descrierea unui proces sau a unei situații specifice 
pregătirii autovehiculului nou pentru predarea către client, mentenanței de bază a vehiculelor 
rutiere, comunicării cu clienții etc.; 

� portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare , etc. 
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În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ 
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte 
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. 

 
O modalitate de evaluare finală ar constitui-o aplicare de CHESTIONARE 

asemănătoare cu cele de la examenul pentru obținerea permisului de conducere. 
 

Alegeți varianta de răspuns corect pentru următoarele întrebări (răspunsurile pot fi 
multiple): 

1. Cum procedați când întâlniți un autovehicul al poliției care are semnalele luminoase 
de culoare roșie în funcțiune? 
a) reduceți viteza și dacă este nevoie opriți cât mai aproape de marginea din dreapta 

a drumului; 
b) opriți imediat în afara suprafeței carosabile, iar dacă nu e posibil cât mai aproape 

de marginea din dreapta a drumului public; 
c) vă continuați deplasarea. 

2. Circulați pe prima bandă a drumului public. Vă apropiați de o stație de autobuz cu 
alveolă, unde este oprit un mijloc de transport, care are semnalul galben intermitent 
dreapta în funcțiune. Cum procedați? 
a) vă continuați deplasarea, daca nu se schimbă semnalul mijlocului de transport; 
b) vă continuați deplasarea indiferent de semnalul mijlocului de transport; 
c) reduceți viteza și eventual opriți pentru a permite mijlocului 

de transport să plece din stație, dacă semnalul intermitent al 
acestuia se schimbă. 

3. Întâlniți semnalizarea rutieră alăturată. Cum veți circula prin 
intersecție? 
a) acordați prioritate vehiculelor care vin din stânga; 
b) acordați prioritate vehiculelor care vin din dreapta; 
c) acordați prioritate vehiculelor care vin din față. 

 
4. Pentru care din următoarele încălcări ale legislației rutiere se suspendă permisul de 

conducere odată cu constatarea faptei? 
a) depășirea unei coloane de autovehicule parcate pe marginea din dreapta a 

drumului; 
b) depășirea unui tractor cu remorcă care staționează în dreptul unei linii continue, 

dacă prin aceasta se calcă linia respectivă; 
c) depășirea unei coloane în așteptare la trecerea la nivel cu calea ferată. 

5. Care imobilizări voluntare ale autovehiculului nu constituie oprire, chiar dacă 
suntem în zona de acțiune a indicatorului Oprire interzisă? 
a) imobilizarea pentru coborârea pasagerilor, dacă nu se stânjenește circulația în 

zonă; 
b) imobilizarea pentru urcarea pietonilor, dacă nu se stânjenește circulația în zonă; 
c) aprovizionarea magazinelor cu mărfuri industriale, dacă nu se stînjenește 

circulația în zonă. 
6. Nu constituie infracțiuni: 

a) părăsirea locului accidentului soldat cu pagube materiale, fără încuviințarea 
poliției; 

b) ștergerea urmelor accidentului soldat cu rănirea ușoară a unui pieton; 
c) părăsirea locului accidentului soldat cu vătămarea corporală gravă a unui pieton 

pentru transportul acestuia la spital, dacă nu există altă posibilitate, anunțarea 
poliției și revenirea imediat la locul accidentului. 
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7. Imobilizarea unui autovehicul se poate face în următoarele situții: 
a) când conducătorul auto refuză să se legitimeze; 
b) când autovehiculul circulă cu avarii mai mult de 30 de zile de la data producerii 

accidentului; 
c) când toți pasagerii sunt în stare de ebrietate. 

8. Se interzice mersul înapoi: 
a) când este împiedicată observarea unui semnal luminos; 
b) în zona de acțiune a indicatoului Întoarcerea interzisă; 
c) pe sensul unic. 

9. Depășirea este interzisă: 
a) când se încalcă prima dată linia discontinuă a marcajului dublu mixt; 
b) când vehiculul care vine din contrasens frânează pentru evitarea coliziunii; 
c) în curbă și în zonele cu vizibilitate sub 100 m. 

 
Răspuns: 1c, 2ac, 3abc, 4c, 5ab, 6ac, 7a, 8ab, 9b 
Se acordă un punct (1p) pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incomplet sau greșit se 

acordă 0 puncte. Se acordă un punct (1p) din oficiu. 
 
 Un exemplu de instrument de evaluare pentru o probă complexă, practică și orală, care 
vizează  rezultate ale învățării 11.2.3. Aducerea automobilului la postul de lucru, 11.2.4. 
Poziționarea automobilului la punctul de lucru: la elevator, pe cric, pe rampă, deasupra canalului, 
11.2.5. Scoaterea automobilului din atelier: manevrarea în interiorul unității și parcarea în spațiul de 
așteptare / depozitare. 

Enunțul temei pentru proba practică A:  
(a) Poziționați autovehiculul pus la dispoziție pe 

standul de verificare a instalației de frânare a unei linii de 
diagnosticare și revizie, în condiții optime de muncă și de 
securitate. Conducătorul locului de muncă vă va dirija în 
timpul manevrelor, cu respectarea normelor specifice 
referitoare la manevrarea autovehiculelor în hale/ateliere de 
reparații. 

(b) Utilizând  limbajul tehnic de specialitate, prezentați situațiile deosebite întâlnite în trafic 
prin specificarea regulile de circulație rutieră aplicabile, abaterilor și sancțiunile prevăzute de 
legislația rutieră și legislația specifică pe drumurile publice pentru situațiile respective, descrieți 
manevrele executate și riscurile producerii unui accident. Argumentați necesitatea respectării 
normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă, a normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 

Sarcini de lucru: 
� aducerea autovehiculului de la client la intrarea în hală/atelier de reparații 
� introducerea autovehiculului în hală/atelier de reparații cu respectarea normelor specifice de 

securitate şi sănătate la punctul de lucru; 
� executarea manevrelor necesare poziționării autovehiculului pe standul de verificare a 

instalației de frânare cu respectarea normelor specifice de securitate şi sănătate la punctul de 
lucru; 

� scoaterea autovehiculului din hală/atelier de reparații cu respectarea normelor specifice de 
securitate şi sănătate la punctul de lucru.  

Materiale, echipamente necesare realizarea temei propuse: 
� autovehicul 
� stand de verificare a instalației de frânare 
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Grilă de evaluare: 
 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Punctaj 
acordat 

1. Primirea și planificare 
sarcinii de lucru  

Stabilirea traseului optim în funcție de originea și 
destinația deplasării, respectiv restricțiile impuse și 
condițiile de trafic 

17 p 

Pregătirea automobilului în vederea manevrării sale în 
siguranță pe drumurile publice 

18 p 

2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

Manevrarea automobilului pe drumurile publice cu 
respectarea legislației în vigoare 

15 p 

Aducerea la atelier și de la intrarea în unitate la postul 
de lucru, cu respectarea regulilor și semnalelor specifice 

15 p 

Poziționarea automobilului la punctul de lucru (pe 
stand) cu respectarea normelor de sănătatea și 
securitatea muncii specifice, de prevenires și stingerea 
incendiilor 

10 p 

Scoaterea automobilului din atelier, manevrarea în 
interiorul unității și parcarea în spațiul de așteptare / 
depozitare cu respectarea regulilor și semnalelor 
specifice 

10 p 

3. Prezentarea sarcinii 
executate 

Prezentarea unor situații deosebite întâlnite în trafic prin 
specificarea regulile de circulație rutieră aplicabile, 
abaterilor și sancțiunile prevăzute de legislația rutieră și 
legislația specifică pe drumurile publice pentru situațiile 
respective folosind  limbajului tehnic 

9p 

Prezentarea unui raport tehnic cu privire la comportarea 
automobilului în trafic 

6p 

Total 100 p 
Enunțul temei pentru proba practică B: 
(a) Poziționați autovehiculul pus la dispoziție între coloanele elevatorului în vederea 

suspendării lui pentru intervenții, în condiții optime de muncă și de securitate. Conducătorul locului 
de muncă vă va dirija în timpul manevrelor, cu respectarea normelor specifice referitoare la 
manevrarea autovehiculelor în hale/ateliere de reparații. 

(b) Utilizând  limbajul tehnic de specialitate, prezentați situațiile deosebite întâlnite în trafic 
prin specificarea regulile de circulație rutieră aplicabile, abaterilor și sancțiunile prevăzute de 
legislația rutieră și legislația specifică pe drumurile publice pentru situațiile respective, descrieți 
manevrele executate și riscurile producerii unui accident. Argumentați necesitatea respectării 
normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă, a normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 

Sarcini de lucru: 
� aducerea autovehiculului de la client la intrarea în hală/atelier de reparații 
� introducerea autovehiculului în hală/atelier de reparații cu respectarea normelor specifice de 

securitate şi sănătate la punctul de lucru; 
� executarea manevrelor necesare poziționării autovehiculului pe standul de verificare a 

instalației de frânare cu respectarea normelor specifice de securitate la punctul de lucru; 
� scoaterea autovehiculului din hală/atelier de reparații cu respectarea normelor specifice de 

securitate şi sănătate la punctul de lucru.  
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Materiale, echipamente necesare realizarea temei propuse: 

� autovehicul 
� elevator 

Grilă de evaluare: 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare Punctaj 
acordat 

1. Primirea și 
planificare sarcinii de 
lucru  

Stabilirea traseului optim în funcție de originea și destinația 
deplasării, respectiv restricțiile impuse și condițiile de trafic 

17 p 

Pregătirea automobilului în vederea manevrării sale în 
siguranță pe drumurile publice 

18 p 

2. Realizarea sarcinii 
de lucru 

Manevrarea automobilului pe drumurile publice cu 
respectarea legislației în vigoare 

15 p 

Aducerea la atelier și de la intrarea în unitate la postul de 
lucru, cu respectarea regulilor și semnalelor specifice 

15 p 

Poziționarea automobilului la punctul de lucru (pe elevator) 
cu respectarea normelor de sănătatea și securitatea muncii 
specifice, de prevenires și stingerea incendiilor 

10 p 

Scoaterea automobilului din atelier, manevrarea în interiorul 
unității și parcarea în spațiul de așteptare / depozitare cu 
respectarea regulilor și semnalelor specifice 

10 p 

3. Prezentarea sarcinii 
executate 

Prezentarea unor situații deosebite întâlnite în trafic prin 
specificarea regulile de circulație rutieră aplicabile, 
abaterilor și sancțiunile prevăzute de legislația rutieră și 
legislația specifică pe drumurile publice pentru situațiile 
respective folosind  limbajului tehnic 

9p 

Prezentarea unui raport tehnic cu privire la comportarea 
automobilului în trafic 

6p 

Total 100 p 
 
Bibliografie 

� *** Cursuri/ manuale de legislație rutieră, legislație specifică 
� *** Culegeri de teste 
� *** Chestionare online 
� *** OUG 195/2002 actualizată- online 
� *** Regulament de aplicare a OUG 195/2002 actualizat- online 

 
Link-uri utile: 

� DRPCIV examen auto 
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CECILIA LUIZA CRĂCIUN – Inspector de specialitate curriculum 
CARMEN RĂILEANU – Inspector de specialitate curriculum 
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Acest curriculum se aplică pentru calificarea OPERATOR MONTATOR SUBANSAMBLE 
corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Mecanică: 
 
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardului de pregătire profesională (SPP) aferent calificării 
sus menționate. 
 
Nivelul de calificare conform Cadrului Național al calificărilor – 3 
 
Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și module: 
 

Unitatea de rezultate ale învăţării –  
tehnice generale (URI) 

Denumire modul 

 
URÎ 7. Exploatarea și întreținerea utilajelor 
și instalațiilor specifice sistemelor de  
asamblare 

MODUL I. Utilaje și instalații specifice 
sistemelor de asamblare 

 
URÎ 8. Deservirea instalațiilor de depozitat 
și transportat 

MODUL II. Instalații de depozitat și 
transportat specifice asamblării 

 
URÎ 9. Executarea operațiilor de montaj a 
sistemelor de asamblare în raport cu  
complexitatea aparaturii și a instalațiilor 
 

MODUL III. Montarea sistemelor de 
asamblare 

URÎ 10. Deservirea sistemelor 
mecatronice/linii automatizate de asamblare 

MODUL IV. Sisteme mecatronice/linii 
automatizate de asamblare 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Clasa a XI-a  

Învățământ profesional  
 
Calificarea: OPERATOR – MONTATOR SUBANSAMBLE 
Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ 
 
Pregătire practică1 

Modul I. Utilaje și instalații specifice sistemelor de asamblare  
                                                                     Total ore/an:                 180 
                         din care: Laborator tehnologic            60 
                             Instruire practică          120 

Modul II. Instalații de depozitat și transportat specifice asamblării 
                          Total ore/an :                     90 
                          din care:  Laborator tehnologic           30 
                  Instruire practică            60 

Modul III. Montarea sistemelor de asamblare  
                      Total ore/an:                        210 

                          din care: Laborator tehnologic            90 
                   Instruire practică          120 

Modul IV. Sisteme mecatronice/linii automatizate de asamblare 
                          Total ore/an :                       150 
                          din care:  Laborator tehnologic           90 
                  Instruire practică            60 
 

Total ore/an = 21 ore/săpt. x 30 săptămâni = 630 ore/an 
 
Stagiu de pregătire practică2 – Curriculum în dezvoltare locală 
Modul V.* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Total ore/an = 5 zile x 6 ore /zi x 10 săptămâni = 300 ore/an 
 

TOTAL GENERAL 930 ore/an 
 
 
 
 
Notă:  
1. Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât și la operatorul 
economic/instituția publică parteneră 
2. Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la operatorul economic/instituția publică parteneră. 
Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin 
metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional. 
* Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în 
parteneriat cu operatorul economic/instituția publică parteneră, cu avizul inspectoratului şcolar. 
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MODUL I.     UTILAJE ȘI INSTALAȚII SPECIFICE SISTEMELOR DE 

ASAMBLARE 
 

� Notă introductivă 
 

Modulul „UTILAJE ȘI INSTALAȚII SPECIFICE SISTEMELOR DE ASAMBLARE”, 
componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Operator – montator 
subansamble din domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din pregătirea practică 
aferentă clasei a XI-a, învățământ profesional.  
 
Modulul are alocat un numărul de 180 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 60 ore/an – laborator tehnologic 
� 120 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „UTILAJE ȘI INSTALAȚII SPECIFICE SISTEMELOR DE ASAMBLARE” este 
centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare 
angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării 
profesionale de nivel 3 – Operator – montator subansamble, din domeniul de pregătire profesională 
Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 
 

� Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ   7: EXPLOATAREA ȘI 
ÎNTREȚINEREA  UTILAJELOR ȘI 
INSTALAȚIILOR SPECIFICE 
SISTEMELOR DE ASAMBLARE Conţinuturile învăţării 
Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
7.1.1. 
7.1.3. 

7.2.1. 
7.2.2. 
7.2.3.  
7.2.4. 
7.2.5.  
7.2.6. 
7.2.10. 
7.2.11.  
7.2.12. 

7.3.1. 
7.3.2. 
7.3.3.  
7.3.4.  
7.3.5.  
7.3.6.  
7.3.7.  
7.3.8.  

1. Utilaje și instalații specifice sistemelor de 
asamblare:  
1.1. Ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: 
pneumatice, hidraulice, electromagnetice  
(construcție, acționare, funcționare, parametri de 
funcționare și de lucru,  documentație tehnică 
specifică, SDV-uri utilizate în scopul realizării și 
verificării operațiilor de asamblare) 
1.2. Instalații semiautomate sau automate pentru 
sudură (construcție, acționare, funcționare, parametri 
de funcționare și de lucru,  documentație tehnică 
specifică, SDV-uri utilizate în scopul realizării și 
verificării operațiilor de asamblare) 
1.3. Instalații de deformare electromagnetică 
(construcție, acționare, funcționare, parametri de 
funcționare și de lucru,  documentație tehnică 
specifică, SDV-uri utilizate în scopul realizării și 
verificării operațiilor de asamblare) 
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1.4. Mașini de înșurubat (construcție, acționare, 
funcționare, parametri de funcționare și de lucru,  
documentație tehnică 
specifică, SDV-uri utilizate în scopul realizării și 
verificării operațiilor de asamblare) 
1.4.1. Mașini de înșurubat multiax 
1.4.2. Mașini de înșurubat cu impact 
1.4.3. Mașini de înșurubat multiple 
1.4.4. Automate pentru înșurubare  
1.5. Stații de montaj, măsurare sau verificare 
(construcție, acționare, funcționare, parametri de 
funcționare și de lucru,  documentație tehnică 
specifică, SDV-uri utilizate în scopul realizării și 
verificării operațiilor de asamblare) 
1.6.Norme de SSM, de protecția mediului și PSI 
aplicabile la utilizarea utilajelor și instalațiilor 
specifice sistemelor de asamblare 
 

7.1.2. 
7.1.3. 

7.2.7. 
7.2.8.  
7.2.9.  
7.2.10. 
7.2.11.  
7.2.12. 

7.3.1. 
7.3.2. 
7.3.3.  
7.3.4.  
7.3.5.  
7.3.6.  
7.3.7.  
7.3.8 

2. Mentenanța specifică  
2.1. Proceduri de mentenanță 
2.2. Defecte de funcționare ale utilajelor și instalațiilor 
specifice sistemelor de asamblare 
2.3. Întreținerea utilajelor și instalațiilor de asamblare 
2.4.Norme de SSM, de protecția mediului și PSI 
aplicabile utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor 
de asamblare pentru operațiile de mentenanță. 

 

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime 
și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor 
învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- utilaje și instalații specifice sistemelor de asamblare: ciocane pneumatice, prese pentru 
asamblat (pneumatice, hidraulice, electromagnetice), instalații semiautomate sau automate 
pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, mașini de înșurubat multiax, mașini 
de înșurubat cu impact, mașini de înșurubat multiple, automate pentru înșurubare, stații de 
montaj, măsurare sau verificare 

- SDV-uri specifice utilajelor și instalațiilor pentru realizarea operațiilor de asamblare 
- documentație tehnică: desen de execuție, fișă tehnologică, plan de operații, scheme de 

asamblare, plan de mentenanță 
 
Sugestii metodologice  
 Conţinuturile programei trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând 
cont de particularităţile elevilor cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.  
 Repartizarea numărului de ore alocat modulului pe fiecăre temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor cu care 
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a 
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesul de învăţare, pe nevoile şi 
disponibilităţile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învăţării, 
lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. 
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 Modulul „UTILAJE ȘI INSTALAȚII SPECIFICE SISTEMELOR DE ASAMBLARE” 

poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se 
recomandă a se desfăşura în cabinete, în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la 
agentul economic, dotate conform specificațiilor din standardul de pregătire profesională. 

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

Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate 
următoarele activităţi de învăţare: exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, 
cataloage de produse, Internet, documentaţia tehnică furnizată de producatori, reprezentanţe), 
exerciții de montare, studii de caz asupra unor soluţii de montare, vizionări de materiale video. 

 
Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „UTILAJE ȘI 

INSTALAȚII SPECIFICE SISTEMELOR DE ASAMBLARE”, se recomandă următoarele 
activităţi practice de învăţare: 
 

Pentru laboratorul tehnologic: 
- exerciţii de identificare a elementelelor componente ale utilajelor și instalațiilor specifice 

sistemelor de asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, 
electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare 
electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- exerciții de utilizare a utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de asamblare (ciocane 
pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, electromagnetice, instalații 
semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, mașini de 
înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- simularea funcţionării utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de asamblare (ciocane 
pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, electromagnetice, instalații 
semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, mașini de 
înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- exerciţii  de identificare a  defectelor utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de 
asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, 
electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare 
electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- exerciţii  de identificare  a  lucrărilor de întreținere necesare utilajelor și instalațiilor specifice 
sistemelor de de asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, 
hidraulice, electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de 
deformare electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 
 
Pentru instruirea practică: 

- exerciții de utilizare a documentației tehnice a utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de 
asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, 
electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare 
electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- lucrări  simple/complexe de montaj realizate cu  utilajele și instalațiile  specifice sistemelor de 
asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, 
electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare 
electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- lucrări de mentenanță la utilajele și instalațiile  specifice sistemelor de asamblare (ciocane 
pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, electromagnetice, instalații 
semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, mașini de 
înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 
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În sprijinul aplicării acestor recomandări pentru obținerea rezultatelor învățării prin activități 
practice, propunem următoarele liste de lucrări: 

Lista lucrărilor de laborator tehnologic recomandate: 

- Studiul caracteristicilor utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de asamblare (ciocane 
pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, electromagnetice, instalații 
semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, mașini de 
înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- Exerciții de extragere din documentaţia tehnică pusă la dispoziție a caracteristicilor tehnico-
funcţionale a schemelor de acţionare hidraulică, pneumatică și electromagnetică a utilajelor și 
instalațiilor specifice sistemelor de asamblare 

- Studii de caz și analize comparative ale construcției/funcționării utilajelor și instalațiilor 
specifice sistemelor de asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, 
hidraulice, electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de 
deformare electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- Analize comparative ale construcției/funcționării utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor 
de asamblare (ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, 
electromagnetice, instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare 
electromagnetică, mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- Mentenanța utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de asamblare (ciocane pneumatice, 
prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, electromagnetice, instalații semiautomate sau 
automate pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, mașini de înșurubat, stații 
de montaj, măsurare sau verificare) 

- Analize comparative de adaptare a sistemului de asamblare la cadenţe optime 
 

Lista lucrărilor recomandate pentru instruirea practică: 

- Verificarea stării de funcționare a utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de asamblare 
(ciocane pneumatice, prese pentru asamblat: pneumatice, hidraulice, electromagnetice, 
instalații semiautomate sau automate pentru sudură, instalații de deformare electromagnetică, 
mașini de înșurubat, stații de montaj, măsurare sau verificare) 

- Monitorizarea operaţiilor de montaj realizate  cu ciocane pneumatice și prese pentru asamblat 
- Monitorizarea operaţiilor de montaj realizate pe instalații semiautomate sau automate pentru 

sudură  
- Monitorizarea operaţiilor de montaj realizate pe instalații de deformare electromagnetică 
- Monitorizarea operaţiilor de montaj realizate pe mașini de înșurubat 
- Mentenanța specifică utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de asamblare 
- Adaptarea sistemului de asamblare la cadenţe sporite sau diminuate 

 
Lista lucrărilor practice poate fi extinsă și adaptată la condițiile specifice oferite de partenerul 

de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.  

Lucrul în echipă, simularea, practica în laborator/la unități economice, discuţiile de grup, 
prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la 
învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de negociere, de luare a deciziilor, de 
asumare a responsabilităţii, de sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a 
creativităţii elevilor. 

Se recomandă: 
� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; 
� învățarea interactiv-creativă; 
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� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile 
ce solicită efortul colectiv, de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri în 
care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învăţare continuă. 
Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 

organiza și sistematiza, recomandăm utilizarea unor metode de predare și învățare care să susțină 
acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta conceptelor”, tehnica „Lotus”, 
„Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda „Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. 

 
Modulul „UTILAJE ȘI INSTALAȚII SPECIFICE SISTEMELOR DE ASAMBLARE” 

poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, metode, mijloace sau resurse didactice care 
să faciliteze tranziția de la școală la viața activă.  

Vizita de studiu la agenţii economici din domeniu poate oferi posibilitatea ca datele 
informaţional-aplicative obţinute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, demonstrativ 
sau aplicativ.  

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuţia panel etc. Aplicarea acestor 
metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea elevilor ca persoane 
active, capabile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune.  

 
 
Metoda  pe care o propunem elevilor este: „Metoda Ciorchinelui”. 

 

 Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 
 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
7.1.1. Utilaje și instalații 
specifice sistemelor de 
asamblare 
 
 

7.2.1. Identificarea elementelor 
componente ale utilajelor și 
instalațiilor specifice sistemelor 
de asamblare 
 

7.3.3. Asumarea inițiativei în 
rezolvarea unor probleme 
7.3.4. Respectarea prescripțiilor 
din documentația tehnică  
7.3.5. Asumarea, în cadrul 
echipei de la locul de muncă, a 
responsabilității pentru sarcina 
de lucru primită  
7.3.6. Utilizarea tehnologiei 
informației în vederea 
documentării și realizării 
operațiilor specifice locului de 
muncă 
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Prezentarea sintetică a metodei: 

 
Metoda ciorchinelui constă în exprimarea grafică a conexiunilor dintre idei, o modalitate de 

a realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Metoda ciorchinelui este un “asalt 
de idei”( brainstorming) care-i încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis. 

Etapele metodei: 
 
1. Prezentarea cuvântului-cheie sau a propoziției-nucleu – cadrul didactic scrie un cuvânt sau o 
propoziție-nucleu în mijlocul tablei sau al paginii. 
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica – cadrul didactic le oferă elevilor explicațiile 
necesare; îi încurajează pe elevi să scrie cuvinte sau sintagme în legătură cu tema pusă în discuție. 
3. Realizarea propriu-zisă a ciorchinelui – cadrul didactic le cere elevilor să lege cuvintele sau ideile 
produse de cuvântul sau propoziția-nucleu prin linii care evidențiază conexiunile între acestea, 
realizând astfel o structură în formă de ciorchine. 
4. Reflecția asupra ideilor emise și conexiunilor realizate. 
Metoda ciorchinelui este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate 
în grup. 

Mai jos, prezentăm un exemplu de aplicare a acestei metode didactice în activităţile de 
învăţare specifice orelor de laborator: 

 
Scopul activității: 
TEMA: Automate pentru înșurubare – Construcție. Acționare. Funcționare  
 
Timp de lucru: 30 de minute 
Etapele metodei: 
 

1. Profesorul prezintă cuvintele cheie: automate de înșurubare 

2. Profesorul explică regulile pe care le presupune tehnica, oferind elevilor informațiile  necesare 
referitoare la automatele de înșurubare: elemente componente, mișcarea principală (înșurubarea), 
modalități de realizare a asamblării. 

3. Elevii leagă cuvintele sau ideile produse de cuvintele cheie prin linii care evidențiază conexiunile 

între acestea. 

4. Se analizează fiecare “ciorchină” şi se realizează schema „ciorchinelui” final. 
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AUTOMATE DE 
ÎNȘURUBARE 

Modalitatea de 
realizare a 

procesului de 
asamblare 

Elemente 
componente  

Mișcarea 
principală 

(înșurubarea) 

Suport 

Alimentator 
vibrator 

Sistemul de 
înșurubare

Sistemul de 
alimentare 

Echilibror

Tub de 
alimentare 

Automat Semiautomat 

Cu motor 
pneumatic Cu motor 

electric 
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Un alt exemplu de activitate pentru  însușirea cunoștințelor referitoare la automatele de 
înșurubare este cea care solicită elevilor completarea următoarei fișe de lucru: 
 

FIȘĂ DE LUCRU 
 

 
Timp de lucru : 30 de minute 
Sarcină de lucru:  
În figura următoare este prezentat un automat de înșurubare cu deservire manuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerințe: 

1. Scrieți denumirea elementelor componente numerotate cu 1, 2, 3 și 4, și precizați rolul lor 
funcțional. 

2. Completați tabelul de mai jos cu valorile caracteristicilor automatelor de înșurubat uzuale. 

Caracteristica Valoarea 

Dimensiunile șuruburilor  

Cuplu de înșurubare  

Cadenața de lucru  

Cursa verticală  
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Recomandări pentru activitățile on-line 
Recomandăm ca activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate on-line să integreze o 

varietate de resurse educaționale care să faciliteze înțelegerea și obținerea rezultatelor învățării 
specificate în standardul de pregătire profesională: 

- softuri educaționale  
- soluțiile integrate de e-learning oferite de platforme specializate în domeniul mecanic 
- platforme cu resurse educaționale deschise, de exemplu: digital.educred.ro, digitaledu.ro, 

mykoolio.com, asq.ro, alegetidrumul.ro, padlet.com, academia.edu, manualul.info etc. 
- tutoriale, podcasturi și alte materiale video despre structurasistemelor flexibile de asamblare, 

utilizarea roboţilor industrialipentru asamblare şi tehnici de îmbunătăţire continuă 
- reviste on-line de specialitate. 

 
Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care 
elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. Continuă în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor 

învăţării; 
� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de 

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 
� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la indicatorii 

de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire 
Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de 
predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� fişe de observaţie, fişe de lucru, fişe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, materialelor şi 
echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un 
raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate consta în descrierea unui procesului de asamblare utilizând 
automate de înșurubare; 

� portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare , etc. 
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 

verificarea atingerii rezltatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte atingerea 
rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. 
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Vom exemplifica modalitățile de evaluare printr-o fișă de evaluare a abilităților și 
deprinderilor de gândire, pe care o recomandăm a fi utilizată în cazul metodelor de rezolvare a 
problemelor prin stimularea creativității, așa cum este și  metoda ciorchinelui exemplificată anterior: 

 

Abilități / Deprinderi Comentariu 
Evaluează  
Generalizează  
Intervine  
Interpretează  
Analizează  
Elaborează  
Abstractizează  
Analizează perspectivele  
Ia decizii  
Rezolva probleme  

 
 Prezentăm în continuare un exemplu de instrument de evaluare, prin care se evaluează 
capacitatea elevilor de a interpreta date tehnice și prezenta automatele de înșurubare. 
 
Rezultatul învățării vizat de acest instrument este: 
7.1.1. Utilaje și instalații specifice sistemelor de asamblare 
 
 

FIȘĂ DE EVALUARE 

SUBIECTE:  
 
1. Alegeți răspunsul corect:            (1p) 
1.1. Automatele de înșurubare combină: 

a) înșurubarea mecanizată cu alimentarea automată; 
b) înșurubarea manuală cu alimentarea manuală; 
c) înșurubarea manuală cu alimentarea automată. 

1.2. Din punct de vedere constructiv automatele de înșurubare pot fi: 
a) cu acționare cu motor hidraulic sau electric; 
b) cu acționare cu motor pneumatic sau electric; 
c) cu acționare cu motor rotativ sau hidraulic. 
 

2. Citiți cu atenție următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată scrieți litera A, 
dacă apreciați că afirmația este falsă scrieți litera F.       (1p) 
2.1. Automatele de înșurubare cu motor electric diferă de cele cu motor pneumatic nu numai prin 
tipul motorului ci și prin construcția dispozitivului de alimentare.  
2.2. Automatele de înșurubare folosesc pentru a asigura un randament ridicat un economizor.  
 
3. Completați spațiile libere cu cuvintele care lipsesc:      (2p) 
3.1. Un automat de înșurubare cu desevire manuală este o construcție ..............(1)................. . 
3.2. La proiectarea tehnologiilor de asamblare cu ajutorul automatelor de înșurubat trebuie să se aibă 
în vedere posibilitatea creșterii ............(2)..................  de lucru. 
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4. Asociați literele din coloana A în care sunt prezentate caracteristicile automatelor de înșurubat cu 
cifrele corespunzătoare din coloana B unde sunt prezentate valorile acestora:           (2p) 

 

A B 

a) Dimensiunile șuruburilor 1) 75 ……..100 mm 

b)  Cursa verticală 2) M2 ……….M6 

c) Cursa orizontală  

 
5. Priviți cu atenție figura următoare:        (3p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Răspundeți la următoarele cerințe: 

a) Ce este reprezentat în figură? 
b) Scrieți  denumirea elementelor componente numerotate cu  1 și 2. 

 
Barem de notare:  

 
1.              Total: 1p   
Se acordă câte  0,5p pentru fiecare răspuns corect:          
1.1. a)         
1.2. b)         

0,5px2=1p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
2.               Total:1p 
Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: 
2.1. A        
2.2.  F        
         0,5px2=1p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
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3.                    Total: 2p 
Se acordă câte 1 punct fiecare răspuns corect: 
3.1. (1) modulară       
3.2. (2) randamentului      
             1px2=2p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
4.                                                               Total:2p 
Se acordă câte 1 punct fiecare răspuns corect: 
a-2        
b-1        
            1px2=2p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
5.      Total: 3p 
Se acordă câte 1 punct fiecare răspuns corect: 
a) Alimentarea la automatele de înșurubare.  
b)  1- șurub       
     2- placă       
        1px3=3p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 

 
Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Fișa poate fi completată și on-line, de exemplu într-un formular google.  
 
 Un exemplu de instrument de evaluare pentru o probă complexă, practică și orală, care 
vizează următoarele rezultate ale învățării: 

1. Cunoștințe 
7.1.1. Utilaje și instalații specifice sistemelor de asamblare 

2. Abilități 
7.2.1.Identificarea elementelor componente ale utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor de 
asamblare 
7.2.2.Urmărirea parametrilor de funcționare și de lucru a utilajelor și instalațiilor specifice sistemelor 
de asamblare 
7.2.3. Consemnarea în protocoale a parametrilor de funcționare și de lucru a utilajelor și 
instalațiilor specifice sistemelor de asamblare 
7.2.4. Comunicarea/ raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate 
7.2.5. Alegerea SDV-urilor corespunzătoare în scopul asigurării funcționării utilajelor și instalațiilor 
specific sistemelor de asamblare în parametrii de lucru 
7.2.11. Aplicarea normelor de SSM, protecția mediului și PSI specifice 

3. Atitudini 

7.3.2. Respectarea disciplinei la locul de muncă 
7.3.3. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 
7.3.4. Respectarea prescripțiilor din documentația tehnică  
7.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru 
primită 
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7.3.6. Utilizarea tehnologiei informației în vederea documentării și realizării operațiilor specifice 
locului de muncă 
7.3.7. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă și a bolilor profesionale 
7.3.8. Respectarea normelor de protecția mediului  

 
Enunțul temei pentru proba practică: 
Montare bucșă de ghidare și rulment cu bile în cutia de viteză cu ajutorul unei prese de asamblare. 
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Enunțul temei pentru proba orală: 
Explicaţi etapele realizării montajului. 

 
Sarcini de lucru:  
1. Alegerea și verificarea tuturor pieselor care se montează 
2. Verificarea, conform documentației  a succesiunii de montaj  
3. Montarea efectivă bucșă ghidare folosind presa de asamblare 
4. Montarea rulmentului în carcasa cutiei de viteză 
5. Spravegherea realizării montajului  
6. Controlul operaţiei de montaj  
7. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă  
8. Argumentați utilizând teminologia de specialitate modul de realizare a sarcinii de lucru 

 
Timp de lucru: 50 minute 
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Grilă de evaluare:  
 

Criterii de evaluare1 Indicatori de realizare2 Punctaj 
acordat 

1. Primirea sarcinilor 
de lucru și organizarea 
locului de muncă  
34 p 

Selectarea  pieselor componente: bucșă de ghidare, 
rulment cu bile, necesare  în vederea realizării sarcinii de 
lucru. 

17 p 

Alegerea SDV-urilor corespunzătoare realizării sarcinii 
de lucru, în conformitate cu documentația tehnică 

17 p 

2. Realizarea sarcinii de 
lucru 
50 p 

Folosirea presei de asamblare cu respectarea parametrilor 
de lucru pentru: 
- montarea efectivă bucșă ghidare  
- montarea rulmentului în carcasa cutiei de viteză 

30 p 

Verificarea, conform documentației  a succesiunii de 
montaj  

12  p 

Aplicarea normelor de sănătatea și securitatea muncii, 
PSI și protecția mediului  

8 p 

3. Prezentarea lucrării 
16 p 

Descrierea și argumentarea modului de realizare a 
sarcinii de lucru 

9 p 

Utilizarea terminologiei de specialitate în descrierea 
modului de efectuare a sarcinii de lucru 

7 p 

Total 100 p 
 
Bibliografie 
1. Crișan,  I., Dobre, N.,- Automatizarea montajului în construcții de mașini, Editura Tehnică,  
Bucureşti, 1979 
2. Buzatu,C.,  Popa, I. E., Novac G., – Sisteme flexible de prelucrare prin așchiere, Editura Tehnică,  
Bucureşti, 1993 
3. Cerghit, I., - Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006 
4. Cucoș, C., - Teoria și Metodologia Evaluării, Editura Polorom, București 
5. Jurcău, N., - Pedagogie, Institut Politehnic, Cluj Napoca, 1992 
6. Oprea, C.L., - Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, 2009 
Link-uri utile: 

� http://eprofu.ro     
� www.alegetidrumul.ro   
� https://www.didactic.ro  
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eos_cadrul_european_pentru_competenta_digitala_a_pr

ofesorilor_-digcompedu_fin_002.pdf 
� http://www.oltdrum.ro › docs › SR EN ISO 14001.. 
�  http://apmsj.anpm.ro/-/hg-1061-2008 
� https://www.ecotic.ro/wp-

content/uploads/2015/07/75a5b217be02264ecd1adda7b493868051c8ccb4.pdf 
� Ghid de colectare selectivă a deșeurilor (declic.ro) 
� Ce și cum reciclez? | Harta Reciclarii 

 
1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele 
elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un 
punctaj maxim.  
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui 

indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului. 
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MODUL II. INSTALAȚII DE DEPOZITAT ȘI TRANSPORTAT SPECIFICE 
ASAMBLĂRII  

 
� Notă introductivă 

 
Modulul „Instalații de depozitat și transportat specifice asamblării”, componentă a ofertei 
educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Operator – montator subansamble din 
domeniul de pregătire profesională Mecanică, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-
a, învățământ profesional.  
 
Modulul are alocat un numărul de 90 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 30 ore/an – laborator tehnologic 
� 60 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „Instalații de depozitat și transportat specifice asamblării” este centrat pe rezultate ale 
învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în 
una din ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3 – Operator – 
montator subansamble, din domeniul de pregătire profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii 
într-o calificare de nivel superior. 
 

� Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ   8.  DESERVIREA 
INSTALAȚIILOR DE DEPOZITAT 
ȘI TRANSPORTAT Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 
8.1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.1. 
8.2.2.  
8.2.3.  
8.2.6. 
8.2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.1. 
8.3.2.  
8.3.3. 
8.3.4.  
8.3.5.  
8.3.6.  

1. Instalații de depozitat (variante constructive; 
domenii de utilizare; elemente componente ale 
instalațiilor de depozitat și transportat; funcționare; 
parametri de funcționare și de lucru documentație 
tehnică specifică; acționare) 
1.1. Containere de depozitat: 
1.1.1. Containere gravitaționale 
1.1.2. Alimentatorul cu palete 
1.1.3. Containerul cu elevator 
1.2. Magazine de depozitat (dispozitive pentru 
depozitarea ordonată): 
1.2.1. Magazine cu cădere 
1.2.2. Magazine verticale, magazine în zig-zag  
1.2.3. Magazine cu plan înclinat 
1.2.4. Magazine în spirală 
1.2.5. Magazine cu încărcător 
1.2.6. Magazine cu punct fix de alimentare  
1.3. Conveioare (dispozitive de depozitare mobile): 
1.3.1. Conveioare aeriene 
1.3.2. Conveioare la sol 
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1.3.3. Cărucioare autopropulsate 
2. Instalații de  transportat (variante constructive; 
domenii de utilizare; elemente componente ale 
instalațiilor de depozitat și transportat; funcționare; 
parametri de funcționare și de lucru documentație 
tehnică specifică; acționare)  
2.1. Cu mișcare continuă – rectilinie și circulară 
2.2. Cu mișcare alternativă 

8.1.2. 8.2.4.  
8.2.5. 
8.2.6. 
8.2.7.   

8.3.4.  
8.3.5.  
8.3.6. 

Defecte de funcționare ale instalațiilor de depozitat 
și transportat: cauze și soluții de remediere (reglaj, 
înlocuire) 

8.1.3.   8.2.8.  
8.2.9.  

8.3.5.  
8.3.6. 

Norme de SSM, de protecția mediului și PSI 
aplicabile instalațiilor de depozitat și transportat 

 

 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime 
și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor 
învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
 

- instalații de ridicat și transportat: containere gravitaționale, alimentatorul cu palete, 
containerul cu elevator, containerul  magazine cu cădere, magazine verticale, magazine în zig-
zag, magazine cu plan înclinat, magazine în spirală, magazine cu încărcător, magazine cu 
punct fix de alimentare, conveioare aeriene, conveioare la sol, cărucioare autopropulsoare, cu 
mișcare continuă – rectilinie și circulară, cu mișcare alternative. 

 
Sugestii metodologice  
  

Conţinuturile programei trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând 
cont de particularităţile elevilor cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.  
 Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecăre temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor cu care 
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a 
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesului de învăţare, pe nevoile şi 
disponibilităţile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învăţării, 
lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.  

Modulul „Instalații de depozitat și transportat specifice asamblării” poate încorpora, în 
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se 
desfăşura în cabinete, în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul 
economic, dotate conform specificațiilor din standardul de pregătire profesională. 

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

Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate 
următoarele activităţi de învăţare: exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, 
cataloage de produse, Internet, documentaţia tehnică furnizată de producatori, reprezentanţe), 
exerciții de montare, studii de caz asupra unor soluţii de montare , vizionări de materiale video. 
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Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Instalații de 
depozitat și transportat specifice asamblării”, se recomandă următoarele activităţi practice de 
învăţare: 

Pentru laboratorul tehnologic: 
- exerciţii de identificare a elementelelor componente ale instalațiilor de depozitat  
- exerciţii de identificare a elementelelor componente ale instalațiilor de transportat  
- exerciții de utilizare a instalațiilor de depozitat 
- exerciții de utilizare a instalațiilor de transportat 
- simularea funcţionării instalațiilor de depozitat 
- simularea funcţionării instalațiilor de transportat 
- exerciţii  de identificare a  defectelor  de funcționare ale instalațiilor de depozitat 
- exerciţii  de identificare a  defectelor  de funcționare ale instalațiilor de transportat 
- exerciţii  de identificare  a soluțiilor pentru  remedierea defectelor instalațiilor de depozitat 
- exerciţii  de identificare  a soluțiilor pentru  remedierea defectelor instalațiilor de transportat 

 
- Pentru instruirea practică: 
- exerciții de utilizare a documentației tehnice a instalațiilor de depozitat 
- exerciții de utilizare a documentației tehnice a instalațiilor de transportat 
- lucrări  simple/complexe de depozitare realizate cu  instalațiile de depozitat 
- lucrări  simple/complexe de transport realizate cu  instalațiile de transportat 
- lucrări  de remediere defecte la  instalațiile de depozitat  
- lucrări de remediere defecte la  instalațiile de transportat 

 
În sprijinul aplicării acestor recomandări pentru obținerea rezultatelor învățării prin activități 
practice, propunem următoarele liste de lucrări: 

 Lista lucrărilor de laborator tehnologic recomandate: 

- Studiul caracteristicilor instalațiilor de depozitat 
- Studiul caracteristicilor instalațiilor de transportat 
- Exerciții de extragere din documentaţia tehnică pusă la dispoziție a caracteristicilor tehnico-

funcţionale la instalațiile de depozitat 
- Exerciții de extragere din documentaţia tehnică pusă la dispoziție a caracteristicilor tehnico-

funcţionale la instalațiile de depozitat 
- Studii de caz ale construcției/funcționării instalațiilor de depozitat 
- Studii de caz ale construcției/funcționării instalațiilor de transportat 
- Analize comparative ale construcției/funcționării instalațiilor de depozitat 
- Analize comparative ale construcției/funcționării instalațiilor de transportat 
- Exerciții de remedierea defectelor la  instalațiile de depozitat 
- Exerciții de remedierea defectelor la instalațiile de transportat 

 Lista lucrărilor recomandate pentru instruirea practică: 

- Verificarea stării de funcționare a instalațiilor de depozitat 
- Verificarea stării de funcționare a instalațiilor de transportat 
- Monitorizarea operaţiilor realizate  cu instalațiile de depozitat 
- Monitorizarea operaţiilor realizate  cu instalațiile de transportat 
- Remediere defecte specifice la instalațiile de depozitat 
- Remediere defecte specifice la  instalațiile de transportat 

 
Lista lucrărilor practice poate fi extinsă și adaptată la condițiile specifice oferite de partenerul 

de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.  
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Lucrul în echipă, simularea, practica în laborator/la unități economice, discuţiile de grup, 
prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la 
învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de negociere, de luare a deciziilor, de 
asumare a responsabilităţii, de sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a 
creativităţii elevilor. 

Se recomandă: 
� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; 
� învățarea interactiv-creativă; 
� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile 
ce solicită efortul colectiv, de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri în 
care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învăţare continuă. 
Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 

organiza și sistematiza, recomandăm utilizarea unor metode de predare și învățare care să susțină 
acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta conceptelor”, tehnica „Lotus”, 
„Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda „Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. 

Modulul „Instalații de depozitat și transportat specifice asamblării” poate încorpora, în 
orice moment al procesului educativ, metode, mijloace sau resurse didactice care să faciliteze 
tranziția de la școală la viața activă.  

Vizita de studiu la agenţii economici din domeniu poate oferi posibilitatea ca datele 
informaţional-aplicative obţinute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, demonstrativ 
sau aplicativ.  

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuţia panel etc. Aplicarea acestor 
metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea elevilor ca persoane 
active, cababile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune.  

 
Metoda pe care o propunem elevilor este: „Metoda ciorchinelui”. 

 

 Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 
 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 
8.1.1. Instalații de depozitat 
și transportat 
 
 

8.2.1.Identificarea 
caracteristicilor constructive si 
funcționale ale instalațiilor de 
depozitat și transportat 
 
8.2.2. Utilizarea instalațiilor de 
depozitat și transportat în vederea 
deplasării sarcinilor 
 
 

8.3.1.Colaborarea cu membrii 
echipei de lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor de la 
locul de muncă 
 
8.3.2. Respectarea disciplinei 
la locul de muncă 
 
8.3.3.Asumarea inițiativei în 
rezolvarea unor probleme 
specifice locului de muncă 
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 Prezentarea sintetică a metodei: 
Metoda ciorchinelui constă în exprimarea grafică a conexiunilor dintre idei, o modalitate de 

a realiza asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Metoda ciorchinelui este un “asalt 
de idei”( brainstorming) care-i încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis. 

 
Etapele metodei: 

1. Prezentarea cuvântului-cheie sau a propoziției-nucleu – cadrul didactic scrie un cuvânt sau o 
propoziție-nucleu în mijlocul tablei sau al paginii. 
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica – cadrul didactic le oferă elevilor explicațiile 
necesare; îi încurajează pe elevi să scrie cuvinte sau sintagme în legătură cu tema pusă în discuție. 
3. Realizarea propriu-zisă a ciorchinelui – cadrul didactic le cere elevilor să lege cuvintele sau ideile 
produse de cuvântul sau propoziția-nucleu prin linii care evidențiază conexiunile între acestea, 
realizând astfel o structură în formă de ciorchine. 
4. Reflecția asupra ideilor emise și conexiunilor realizate. 
Metoda ciorchinelui este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate 
în grup. 

Mai jos, prezentăm un exemplu de aplicare a acestei metode didactice în activităţile de 
învăţare specifice orelor de laborator 

Scopul activității: 
TEMA: CONVEIOARE. Variante constructive. Domenii de utilizare. Moduri de acționare. 
 
Timp de lucru: 30 de minute 
 
Etapele metodei: 
 

1. Profesorul prezintă cuvintele cheie: conveioare 

2. Profesorul explică regulile pe care le presupune tehnica, oferind elevilor informațiile  necesare 
referitoare la variante constructive, domenii de utilizare, moduri de acționare. 
 

3. Elevii leagă cuvintele sau ideile produse de cuvintele cheie prin linii care evidențiază conexiunile 

între acestea. 

4. Se analizează fiecare “ciorchină” şi se realizează schema „ciorchinelui” final. 
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CONVEIOARE 
(dispozitive de 

depozitare mobile) Moduri de 
acționare 

Domenii de 
utilizare 

Tipuri 
constructive 

Fabricația 
de mașini 
agricole 

Fabricația de 
autovehicule  

Produse de uz 
casnic 

Piese de 
dimensiuni 

medii și mici 

Electric Pe pernă de 
aer 

Conveior la 
sol 

Cărucioare 
autopropulsate 

Converior 
aerian 

Palete cu 
pernă de aer 
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Un alt exemplu de activitate pentru însușirea cunoștințelor referitoare la magazine de depozitat 
(dispozitive pentru depozitarea ordonată), este cea care solicită elevilor completarea următoarei fișe 
de lucru: 

 
FIȘĂ DE LUCRU 

 

Timp de lucru : 30 de minute 
Sarcină de lucru:  
În figura următoare sunt prezentate schematic magazine cu cădere. 

 

Cerințe: 

1. Indicați tipurile de magazine din figurile a),  b),  c) și  d). 

2. Pentru ce tipuri de piese se utilizează magazinele verticale ? 

3. Magazinele cu plan înclinat sau în spirală pentru ce piese se utilizează? 

4. Pentru piese plane de formă oarecare care nu pot fi ordonate automat cu mijloace uzuale 
ce tip de magazine se folosesc? 
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Recomandări pentru activitățile on-line 
Recomandăm ca activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate on-line să integreze o 

varietate de resurse educaționale care să faciliteze înțelegerea și obținerea rezultatelor învățării 
specificate în standardul de pregătire profesională: 

- softuri educaționale  
- soluțiile integrate de e-learning oferite de platforme specializate în domeniul mecanic 
- platforme cu resurse educaționale deschise, de exemplu: digital.educred.ro, digitaledu.ro, 

mykoolio.com, asq.ro, alegetidrumul.ro, padlet.com, academia.edu, manualul.info etc. 
- tutoriale, podcasturi și alte materiale video despre structurasistemelor flexibile de asamblare, 

utilizarea roboţilor industrialipentru asamblare şi tehnici de îmbunătăţire continuă 
- reviste on-line de specialitate. 

 
 
Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care 
elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. Continuă în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a 

rezultatelor învăţării; 
� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de 

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 
� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la indicatorii 

de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire 
Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b.        Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului 
de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� fişe de observaţie, fişe de lucru, fişe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, 
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi 
materialelor într-un raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate consta în descrierea unui proces sau a unei situații specifice 
instalațiilor de depozitat și transportat. 

� portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare , etc. 
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 

verificarea atingerii rezltatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte atingerea 
rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. 
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Vom exemplifica modalitățile de evaluare printr-o fișă de evaluare a abilităților și 
deprinderilor de gândire, pe care o recomandăm a fi utilizată în cazul metodelor de rezolvare a 
problemelor prin stimularea creativității, așa cum este și  metoda ciochinelui exemplificată anterior: 

 

Abilități / Deprinderi Comentariu 
Evaluează  
Generalizează  
Intervine  
Interpretează  
Analizează  
Elaborează  
Abstractizează  
Analizează perspectivele  
Ia decizii  
Rezolva probleme  

 
  
Prezentăm în continuare un exemplu de instrument de evaluare, prin care se evaluează capacitatea 
elevilor de a interpreta date tehnice ale unor dispozitive de depozitare – containere. 
Rezultatul învățării vizat de acest instrument este: 
8.1.1. Instalații de depozitat și transportat 
 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 
SUBIECTE:  
 
 
1. Alegeți răspunsul corect:             (1p) 
1.1. Dispozitivele/containere de depozitare încep și încheie: 

a) procesul de manipulare; 
b) procesul de asamblare; 
c) procesul de prelucrare. 

1.2. Containerele/dispozitivele de depozitare se împart în două categorii: 
a) vrac sau verticale; 
b) vrac sau ordonate; 
c) verticale sau ordonate. 
 

2. Citiți cu atenție următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată scrieți litera A, 
dacă apreciați că afirmația este falsă scrieți litera F.       (1p) 
2.1. Pentru depozitarea în vrac elementul de bază îl constituie containerul.  
2.2. În sistemele moderne de montaj se folosesc containerele cu elevator.  
 
3. Enumerați cele 4 condiții principale pe care trebuie să le îndeplinească containerele.  (2p) 
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4. Asociați literele din coloana A în care sunt prezentate categoriile de dispozitive de depozitare -
containere cu cifrele corespunzătoare din coloana B unde sunt prezentate denumirile acestora:         
  (2p)  

 

A B 

a) depozitare în vrac 1) container cu elevator 

b) depozitare ordonată 2) container universal 

 3) container gravitațional 

 
5. În figura de mai jos este reprezentat un alimentator cu palete:     (3p) 
 

 
 

Cerințe: 
a) Scrieți  denumirea elementelor numerotate cu  1 și 2. 
b) Pentru ce tipuri de piese se utilizează? 

 
Barem de notare:  

 
1.              Total: 1p   
Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect:          
1.1. a)         
1.2. b)         
      0,5px2=1 p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
2.               Total:1p 
Se acordă câte 0,5p pentru fiecare răspuns corect: 
2.1. A        
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2.2.  F        
      0,5px2=1p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
3.                    Total: 2p 
Se acordă câte 0,5 p pentru  fiecare răspuns corect: 
- posibilitate de stivuire stabilă; 
- posibilitate de încărcare și descărcare ușoară; 
- modulare dimensională,corelată cu dimensiunile rafturilor, cu mijloacele de transport și cu 

spațiile dintre mașini; 
- manipulare ușoară. 

     0,5px4= 2p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
4.                                                               Total:2p 
Se acordă câte 1 punct fiecare răspuns corect: 
a-3        
b-1        
       1px2=2p 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 
 
5.       Total: 3p 
Se acordă câte 1 punct fiecare răspuns corect:  
a) 1- lamă 
     2- canal de ieșire 
      1px2=2p 
b) Pentru piese cilindrice 
Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns. 

 
Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Fișa poate fi completată și on-line, de exemplu într-un formular google.  
 
 
 Un exemplu de instrument de evaluare pentru o probă complexă, practică și orală, care  
vizează următoarele rezultate ale învățării: 

1. Cunoștințe 
8.1.1. Instalații de depozitat și transportat  
2. Abilități 
8.2.1.Identificarea caracteristicilor constructive si funcționale ale instalațiilor de depozitat și 
transportat 
8.2.2. Utilizarea instalațiilor de depozitat și transportat în vederea deplasării sarcinilor 

 
8.2.3. Urmărirea parametrilor de funcționare și de lucru a utilajelor și instalațiilor specifice 
referitoare la instalațiile de depozitat și transportat 
8.2.4. Inspectarea stării de funcționare a instalațiilor de depozitat și tranportat 
8.2.6. Utilizarea corectă a limbajului comun și al celui de specialitate 
8.2.7. Comunicarea / raportarea rezultatelor  activității profesionale desfășurate. 
8.2.8. Aplicarea normelor de SSM, protecția mediului și PSI specific 
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3. Atitudini 

8.3.2. Respectarea disciplinei la locul de muncă 
8.3.3.Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 
8.3.4. Respectarea prescripțiilor din documentația tehnică specifică instalațiilor de depozitat și 
transportat 
8.3.5. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă și a bolilor profesionale 

8.3.6. Respectarea normelor de protecția mediului  

 
Enunțul temei pentru proba practică: 
Depozitarea și transportul pieselor cu ajutorul unui conveior la sol 

Enunțul temei pentru proba orală: 
Prezentați, utilizând terminologia de specialitate, etapele de depozitare și transport a pieselor 
cu ajutorul unui conveior la sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarcini de lucru: 
 
1. Verificarea instalației de depozitare și transport necesară pentru  realizarea sarcinii de 

lucru. 
2. Verificarea, conform documentației  a succesiunii reperelor necesare  la diferite posturi de 

lucru. 
3. Monitorizarea  aşezării  corecte a componentelor pe raft conform tipului de subansamblu 

de montat şi codului componentei. 
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4. Utilizarea corectă a instalației de depozitat și transportat. 
5. Supravegherea funcționării instalației de depozitat și transportat de la un post de lucru la 

altul. 
6. Respectarea  normelor cu privire la SSM, PSI și protecția mediului specifice. 
7. Argumentarea utilizând terminologia de specialitate a modului de realizare a sarcinii de 

lucru. 
 

Grilă de evaluare:  
 

 
Nr. 
crt. Criterii de evaluare1 Indicatori de realizare2 Punctaj 

acordat 
1. Primirea și 

planificarea sarcinii 
de lucru  
34 p 

Identificarea tipului de instalație de depozitare și 
transport necesar pentru  realizarea sarcinii de 
lucru 

17 p 

Pregătirea utilajelor și instalațiilor de depozitat și 
transportat în vederea executării sarcinii de lucru 

17 p 

2. Realizarea sarcinii de 
lucru  
50 p 

Utilizarea corectă a utilajelor și instalațiilor de 
depozitat și transportat în vederea executării 
sarcinii de lucru  

20 p 

Efectuarea operaţiilor tehnologice specifice în 
vederea utilizării în parametrii de lucru a 
instalațiilor de depozitat și transportat 

12 p 

Respectarea prescripțiilor tehnice din 
documentația tehnică 

10 p 

Aplicarea normelor SSM, PSI și protecția 
mediului specifice 

8 p 

3. Prezentarea și 
promovarea sarcinii 
realizate 
16 p  

Descrierea operaţiilor executate în vederea 
asigurării funcţionării corecte a instalațiilor de 
depozitat și transportat 

9 p 

Utilizarea terminologiei de specialitate în 
descrierea operatiilor executate în vederea 
asigurării funcţionării instalațiilor de depozitat și 
transportat 

7 p 

 
Bibliografie 
 
1. Crișan,  I., Dobre, N.,- Automatizarea montajului în construcții de mașini, Editura Tehnică,  
Bucureşti, 1979 
2. Buzatu,C.,  Popa, I. E., Novac G., – Sisteme flexible de prelucrare prin așchiere, Editura Tehnică,  
Bucureşti, 1993 
3. Cerghit, I., - Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006 
4. Cucoș, C., - Teoria și Metodologia Evaluării, Editura Polorom, București 
5. Jurcău, N., - Pedagogie, Institut Politehnic, Cluj Napoca, 1992 
6. Oprea, C.L., - Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, 2009 

 
1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele 
elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un 
punctaj maxim.  
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui 

indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului. 
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Link-uri utile: 

� http://eprofu.ro     
� www.alegetidrumul.ro   
� https://www.didactic.ro  
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eos_cadrul_european_pentru_competenta_digitala_a_pr

ofesorilor_-digcompedu_fin_002.pdf 
� http://www.oltdrum.ro › docs › SR EN ISO 14001.. 
�  http://apmsj.anpm.ro/-/hg-1061-2008 
� https://www.ecotic.ro/wp-

content/uploads/2015/07/75a5b217be02264ecd1adda7b493868051c8ccb4.pdf 
� Ghid de colectare selectivă a deșeurilor (declic.ro) 
� Ce și cum reciclez? | Harta Reciclarii 
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MODUL III:  MONTAREA SISTEMELOR DE ASAMBLARE 
 

� Notă introductivă 
 

Modulul „Montarea sistemelor de asamblare”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) 
pentru calificarea profesională Operator – montator subansamble din domeniul de pregătire 
profesională Mecanică, face parte din pregătirea practică aferentă clasei a XI-a, învățământ 
profesional.  
 
Modulul are alocat un numărul de 210 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 90 ore/an – laborator tehnologic 
� 120 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „Montarea sistemelor de asamblare”  este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează 
dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile 
specificate în SPP-ul corespunzător calificării profesionale de nivel 3 – Operator – montator 
subansamble, din domeniul de pregătire profesională Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o 
calificare de nivel superior. 
 

� Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ  9    EXECUTAREA OPERAȚIILOR DE 
MONTAJ A SISTEMELOR DE ASAMBLARE 
ÎN RAPORT CU COMPLEXITATEA 
APARATURII ȘI A INSTALAȚIILOR Conţinuturile învăţării 

Rezultate ale învăţării (codificate conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

9.1.1  
 

9.2.1.  
9.2.2.  
9.2.3. 
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
 
 
 
 

9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4. 
9.3.6. 
9.3.7. 
9.3.8. 

1. Desen de ansamblu  
1.1. Reguli de reprezentare, 
1.2. Poziționarea pieselor componente,  
1.3. Cotarea desenului de ansamblu,  
1.4. Tabelul de componență,  
1.5. Reprezentarea de ansambluri simple,  
1.6. Reprezentarea instalațiilor industriale  
        1.6.1.Instalații industriale pentru fluide, 
        1.6.2.Instalații industriale electrice,  
        1.6.3.Instalații industriale  de automatizare.  
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9.1.2 
9.1.5. 

9.2.4.  
9.2.5.  
9.2.6.  
9.2.7.  
9.2.10. 
9.2.11. 
9.2.12. 
9.2.13. 
9.2.14.  
9.2.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4. 
9.3.6. 
9.3.7. 
9.3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Operații specifice de asamblare: 
2.1. Înșurubare:utilaje și instalații specifice  
         2.1.1. Mașini pneumatice de înșurubat,  
         2.1.2.Mașini de înșurubat cu impact,  
         2.1.3 Mașini de înșurubat fără impact,  
         2.1.4. Mașini de înșurubat multiple, 
echilibrori, 
         2.1.5 Automate de înșurubat,  
 
2.2. Scule și dispozitive specifice:  
          2.2.1.Chei fixe, chei inelare, cheie 
despicată, șurubelnițe, șurubelnițe pneumatice,  
          2.2.2. Dispozitive de poziționare a 
sculelor: cu cap pătrat, cu cap pătrat interior, cu 
cap cotit, cu basculare,  
          2.2.3.Dispozitive pneumatice de 
alimentare cu șuruburi, alimentator vibrator 
2.3.Nituirea prin rulare - prin percuție 
         2.3.1.Mașina de nituit prin rulare radială, 
         2.3.2.Mașina de nituit prin rulare 
tangențială;  
         2.3.3.Mașina de nituit cu capete multiple,  
 
2.4. Scule și dispozitive specifice: broșa de nit, 
buterola) 
2.5. Asamblarea prin presare (utilaje și 

instalații specifice:  
        2.5.1. Prese pneumatice,  
        2.5.2. Prese hidraulice, 
        2.5.3. Prese electromagnetice; 
        2.5.4.Scule și dispozitive specifice: berbec 
2.6.Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, 
situații de urgență și protecția mediului specific 
operațiilor de asamblare 

9.1.3  
9.1.5. 
 
 
 
 
 
 

9.2.7. 
9.2.8.  
9.2.14.  
9.2.15. 
 

9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4. 
9.3.6. 
9.3.7. 
9.3.8. 

3. Controlul ansamblurilor realizate prin 
operațiile specifice de asamblare  
3.1. Controlul ansamblărilor  prin înșurubare 
       3.1.2. Controlul ansamblărilor  prin nituire 
       3.1.3. Controlul ansamblărilor  prin presare) 
3.2. Metode de verificare și control specifice  
3.3. Posibile neconformități 
3.4. Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, 
situații de urgență și protecția mediului specific 
metodelor de verificare și control specifice 
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9.1.4 
9.1.5. 

9.2.8.  
9.2.9.  
9.2.10. 
 9.2.11. 
9.2.12.  
9.2.13.. 
9.2.14.  
9.2.15.  

9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4. 
9.3.5. 
9.3.6. 
9.3.7. 
9.3.8. 

4. Operațiile procesului de asamblare pe linii 
automatizate 
4.1. Recunoașterea, orientarea şi poziţionarea 
piesei  spre stația de asamblare 
 4.2. Transferul piesei  spre stația de asamblare 
 4.3. Mișcarea piesei în vederea  asamblarii,  
 4.4. Verificarea, transmiterea informațiilor 
privind executarea asamblării 
 4.5. Revenirea în poziția inițială, transferul 
ansamblului 
4.6. Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, 
situații de urgență și protecția mediului specifice 
operațiilor procesului de asamblare pe linii 
automatizate. 

 

 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime 
și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor 
învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 
 

- utilaje și instalații specifice înșurubării: mașini pneumatice de înșurubat, mașini de înșurubat 
cu impact, mașini de înșurubat multiple, echilibrori, automate de înșurubat 

- utilaje și instalații specifice nituirii prin rulare: mașina de nituit prin rulare radială, mașina de 
nituit prin rulare tangențială; mașina de nituit cu capete multiple 

- utilaje și instalații specific asamblării prin presare: prese pneumatice, prese hidraulice, prese 
electromagnetice 

- documentație tehnică: desene de ansamblu, scheme de asamblare, fișe tehnologice și planuri 
de operatii, ciclograme, scheme mecanice, scheme hidraulice, scheme electrice 

- SDV-uri specifice: pentru asamblările prin înșurubare, nituire, prin presare 
 
Sugestii metodologice 

  
 Conţinuturile programei modulului „Montarea sistemelor de asamblare” trebuie să fie 
abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile elevilor cu care se 
lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.  
 Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecăre temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor cu care 
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a 
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesului de învăţare, pe nevoile şi 
disponibilităţile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învăţării, 
lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.  

Modulul „Montarea sistemelor de asamblare” poate încorpora, în orice moment al procesului 
educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în cabinete, în 
laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform 
specificațiilor din standardul de pregătire profesională. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 
variate, prin care să fie luate în considerare caracteristicile de învăţare ale fiecărui elev.  
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Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate 
următoarele activităţi de învăţare: exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, 
cataloage de produse, Internet, documentaţia tehnică furnizată de producatori, reprezentanţe), 
exerciții de identificare sau selectare a pieselor componente ale ansamblurilor, exerciţii aplicative de 
alegere a unor S.D.V. specifice operatiilor de montaj studii de caz asupra unor soluţii  de montaj în 
raport cu complexitatea aparaturii şi a instalaţiilor, vizionări de materiale video. 
Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Montarea sistemelor de 
asamblare”, se recomandă următoarele activităţi practice de învăţare: 

 
Pentru laboratorul tehnologic: 
 

- exerciţii de identificare a formelor pieselor componente ale ansamblurilor desenate 
- exerciţii de identificare a modului de funcționare a ansamblului reprezentat 
- exerciții identificare a instalațiilor pentru fluide, 
- exerciții identificare a instalațiilor electrice, instalațiilor de automatizare 
- exerciții de aplicare  a procedurilor specifice de montaj a pieselor în ansambluri 
- exerciții aplicatitive de pregătire a sculelor, dispozitivelor, utilajelor și instalațiilor în vederea 

efectuării operațiilor de asamblare 
- exerciții aplicatitive de identificare a utilajelor şi SDV urilor specifice de înşurubare 
- exerciții aplicatitive de identificare a utilajelor şi SDV urilor specifice de nituire prin rulare , 

percuţie 
- exerciții aplicatitive de identificare a utilajelor şi SDV urilor specifice de asamblare prin 

presare 
- exerciții aplicatitive de utilizare a sculelor și dispozitivelor în vederea asamblării 
- exerciții aplicatitive de stabilire a etapelor asamblării pe linii automate :poziţionare, transfer, 

orientare,asamblare, verificare 
- documentare după diverse surse de informaţii pentru o temă dată 
-  exerciții aplicatitive de identificare a neconformităţilor ansamblurilor realizate 
- exerciţii de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui tehnic în comunicare 
- Studiu individual referitor la prevedrile normelor de SSM, protecția mediului și PSI specifice 

asamblării 
 

Pentru instruirea practică: 
 

- exerciții de utilizare a desenului de ansamblu în identificarea pe teren a pieselor componente 
-  exerciții de identificare a componentelor instalațiilor  pentru fluide, instalații electrice, 

instalații de automatizare existente la operatorii economici parteneri 
-  exerciții practice de montare a pieselor în ansambluri cu înșurubat, mașini de înșurubat cu 

impact, mașini de înșurubat fără impact, mașini de înșurubat multiple, echilibrori 
-  exerciții practice de montare a pieselor în ansambluri cu mașina de nituit prin rulare radială, 

mașina de nituit prin rulare tangențială; mașina de nituit cu capete multiple 
-  exerciții practice de montare a pieselor în ansambluri prin presare 
- exerciții practice de alegere a SDV urilor pentru operațiile de asamblare prin înșurubare, 

nituire sau presare 
- exerciții practice de utilizare a SDV urilor pentru operațiile de asamblare prin înșurubare, 

nituire sau presare 
- verificarea ansamblurilor realizate  
- lucrări complexe de asamblare pe linii automatizate 
- documentare după diverse surse de informaţii pentru o temă dată 
- exerciţii de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui tehnic în comunicare 
- vizite de documentare 
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În sprijinul aplicării acestor recomandări pentru obținerea rezultatelor învățării prin activități 
practice, propunem următoarele liste de lucrări: 

 Lista lucrărilor de laborator tehnologic recomandate: 

- Recunoașterea  simbolurilor specifice instalațiilor industriale  
- Prezentarea operațiilor specifice de asamblare 
- Studii de caz și analize comparative ale  operațiilor specifice de asamblare: avantaje/ 

dezavantaje 
- Colectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice ale utilajelor si instalatiilor 

pentru asamblare,  utilizând Internetul 
- Studiul caracteristicilor procesului de asamblare pe linii automate. 
- Exerciții de de extragere din documentaţia tehnică pusă la dispoziție a reperelor ansamblurilor 
- Identificarea / localizarea, demontarea și montarea unor componente ale unor ansambluri de 

pe standurile de montaj. 
 

 Lista lucrărilor recomandate pentru instruirea practică: 

- Utilizarea desenului de ansamblu în stabilirea succesiunii de montaj 
- Exerciții practice de pregătire a S.D.V- urilor în vederea asamblării 
- Efectuarea lucrărilor de poziționare, orientare, transfer în vederea asamblării 
- Verificarea calității  operațiilor executate 

 
Lista lucrărilor practice poate fi extinsă și adaptată la condițiile specifice oferite de partenerul 

de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute 

Lucrul în echipă, simularea, practica în laborator/la unități economice, discuţiile de grup, 
prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la 
învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de negociere, de luare a deciziilor, de 
asumare a responsabilităţii, de sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a 
creativităţii elevilor. 

Se recomandă: 
� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; 
� învățarea interactiv-creativă 
� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile 
ce solicită efortul colectiv, de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri în 
care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învăţare continuă 
 
Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 

organiza și sistematiza, recomandăm utilizarea unor metode de predare și învățare care să susțină 
acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta conceptelor”, tehnica „Lotus”, 
„Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda „Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. 
Modulul „Montarea sistemelor de asamblare” poate încorpora, în orice moment al procesului 
educativ, metode, mijloace sau resurse didactice care să faciliteze tranziția de la școală la viața activă.  
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Vizita de studiu la agenţii economici din domeniu poate oferi posibilitatea ca datele 
informaţional-aplicative obţinute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, demonstrativ 
sau aplicativ.  

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuţia panel etc. Aplicarea acestor 
metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea elevilor ca persoane 
active, cababile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune.  

Dezvoltarea soluțiilor moderne pentru dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini a fost 
rodul unor procese de investigare și de aplicare a celor mai bune soluții pentru problemele specifice   
învățământului profesional și tehnic. De multe ori, ideile s-au născut prin efortul unor de echipe de 
cercetare-dezvoltare, membrii acesteia formulând ipoteze care apoi erau analizate și evaluate prin 
diverse metode. 

 
 O astfel de metodă este cea pe care o propunem elevilor: „Metoda PIRAMIDA”. 

 

  
Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 

1. Cunoștințe 
9.1.1. Desen de ansamblu (reguli de reprezentare, poziționarea pieselor componente, cotarea 
desenului de ansamblu, tabelul de componență, reprezentarea de ansambluri simple, reprezentarea 
instalațiilor industriale pentru fluide, instalații electrice, instalații de automatizare) 
 

2. Abilități 
9.2.1. Identificarea formelor pieselor componente ale ansamblurilor desenate 
9.2.2. Identificarea modului de funcționare a ansamblului reprezentat 
9.2.3. Interpretarea desenelor instalațiilor pentru fluide, instalații electrice, instalații de automatizare 
9.2.10. Utilizarea tehnologiei informației în vederea documentării și realizării operațiilor specifice 
locului de muncă 
9.2.11.Utilizarea corectă a limbajului comun și de specialitate 
9.2.13. Comunicarea / raportarea rezultatelor  activității profesionale desfășurate. 
 

3. Atitudini 
9.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 
9.3.2. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 
9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 
9.3.4. Respectarea prescripțiilor din documentația tehnică  
9.3.6. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă și a bolilor profesionale 
9.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 
9.3.8. Respectarea normelor de protecția mediului 
 

 Prezentarea sintetică a metodei: 
Metoda „piramidei” sau metoda bulgărului de zăpadă are la bază împletirea activităţii individuale cu 
cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui 
membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini 
sau a unei probleme date. 
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Etapele metodei: 
1. Profesorul expune datele problemei în cauză.  
2. Elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei timp de cinci minute. In această 

etapă se notează întrebările legate de subiectul tratat. 
3. Elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta rezultatele individuale la care au ajuns 

fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările individuale din partea colegilor şi, în acelaşi timp, se 
notează dacă apar altele noi. 

4. De obicei, se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca număr de participanţi, 
compuse din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns. 
Totodată se răspunde la întrebările rămase nesoluţionate.  

5. Întreaga clasă, reunită analizează şi concluzionează asupra ideilor emise. Acestea pot fi 
trecute pe tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi participanţii şi pentru a fi comparate. Se 
lămuresc răspunsurile la întrebările nerezolvate până la această fază, cu ajutorul profesorului.  

6. Se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra demersurilor realizate şi asupra 
participării elevilor la activitate.   
 
SCOPUL: Identificarea pieselor componente ale unui ansamblu 
 
Etape:  

1. Profesorul prezintă reprezentarea axonometrică explodată a dispozitivului  

 
 

2. Elevii primesc desenul  de ansamblu al dispozitivului 
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3. Elevii trebuie să identifice piesele componente și să completeze tabelul de componență 
al desenului de ansamblu  

 
 
4. Elevii în grupe de doi elevi, discută rezultatele individuale la care au ajuns fiecare. 
5. Se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca număr de participanţi, compuse 
din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns. 
6. Întreaga clasă, analizează şi se completează răspunsul corect pe tablă pentru a putea fi 
vizualizat de către toţi participanţii. 

 
 

Un alt exemplu de activitate pentru identificarea pieselor componente ale ansamblurilor 
desenate, este cea care solicită elevilor completarea următoarei fișe: 

 
FIȘA DE LUCRU 

Timp de lucru: 50 min  
Răspundeți cerințelor de mai jos: 
1. Denumește elementele componente ale subansamblului reprezentat în figură 
2. Identifică tipul de asamblare din desen 
3. Precizează tipurile de linii folosite în desen 
4. Explică motivul folosirii a două tipuri de hașură pentru pozițiile 9 și 10 
5. Execută schița piesei nr.9 
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Recomandări pentru activitățile on-line 
Recomandăm ca activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate on-line să integreze o 

varietate de resurse educaționale care să faciliteze înțelegerea și obținerea rezultatelor învățării 
specificate în standardul de pregătire profesională: 

- softuri educaționale  
- soluțiile integrate de e-learning oferite de platforme specializate în domeniul  mecanic 
- platforme cu resurse educaționale deschise, de exemplu: digital.educred.ro, digitaledu.ro, 

mykoolio.com, asq.ro, alegetidrumul.ro, padlet.com, academia.edu, manualul.info etc. 
- tutoriale, podcasturi și alte materiale video despre asamblarea pe linii automatizate,  
- reviste on-line de specialitate.

 
Sugestii privind evaluarea 
 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 
didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care 
elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. Continuă în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a 

rezultatelor învăţării;
� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de 

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 
� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la indicatorii 

de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire 
Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b.        Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului 
de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� fişe de observaţie, fişe de lucru, fişe de autoevaluare; 
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� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 
pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, 
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi 
materialelor într-un raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate consta în descrierea unui proces sau a unei situații specifice  
întâlnite în timpul monitorizării executării operațiilor de asamblare conform documentației 
tehnice 

� portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare , etc. 
 
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 

verificarea atingerii rezltatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte atingerea 
rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. 

Vom exemplifica modalitățile de evaluare printr-o fișă de evaluare a abilităților și 
deprinderilor de gândire, pe care o recomandăm a fi utilizată în cazul metodelor de rezolvare a 
problemelor prin stimularea creativității, așa cum este și  metoda piramidei  exemplificată anterior: 

 

Abilități / Deprinderi Comentariu 
Evaluează  
Generalizează  
Intervine  
Interpretează  
Analizează  
Elaborează  
Abstractizează  
Analizează perspectivele  
Ia decizii  
Rezolva probleme  

 
Prezentăm în continuare un exemplu de instrument de evaluare, prin care se evaluează 

capacitatea elevilor de a interpreta date tehnice și compara performanțele dinamice ale unor 
ansambluri   
 
Rezultatul învățării vizat de acest instrument este: 
 
9.1.1 Desenul de ansamblu 
 

FIȘĂ DE EVALUARE 
 

I. Completați spațiile libere din textele de mai jos: 3,5 puncte 

1. Numerele de poziţie se înscriu, în general, ……(1)…. conturului proiecţiei respective, 
grupându-se pe rânduri şi coloane .. …(2)……..cu latura desenului. 

2. Numerele de poziţie se înscriu în capătul unor linii de …(3)…….care se trasează cu linie 
……(4)……… subţire. 

3. Liniile de indicaţie se trasează…..(5)….., în aşa mod încât direcţia lor să nu se confunde cu 
direcția unor linii de contur, axe de ……(6)…., elemente de …(7)…….sau haşuri. 
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II. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor de mai jos. Notați cu litera A dacă enunțul este 

adevărat și cu F, dacă este fals. 2,5 puncte 

1. Nu este admisă sublinierea sau încercuirea numerelor de poziţie. 
2. Este admis ca liniile de indicaţie trasate să fie sistematic paralele. 
3. Atribuirea numerelor de poziţie pieselor dintr-un desen de ansamblu se face aleator. 
4. Piesele sau subansamblurile se poziţionează în orice proiecţie. 
5. Numerele de poziţie se scriu cu cifre arabe. 

III. Realizaţi poziţionarea pentru desenul de ansamblu din desenul de mai jos. 3 puncte 

Dispozitiv de extras rulmenţi 

Piesele componente sunt următoarele: 
1. Corp 
2. Şurub de presare 
3. Disc de presare 
4. Siguranţă 
5. Braţ extractor 
6. Bolţ 
7. Bară de manevră 
8. Inel 
 

NOTĂ:  Timp de lucru: 30 de minute. Se 
acordă 1 punct din oficiu 
 
 
 
 
 
 
 
TEST DE EVALUARE 
(Rezolvare) 
 Subiectul I (7 X 0,5p=3,5 puncte) 
 
I. (1) în afara; (2) paralele 
II. (3) indicaţie;  (4) continuă 
III. (5) inclinat;  (6) simetrie;  (7) cotare 
 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 
 
Subiectul II (5X0,5=2,5 puncte) 
1 – A; 2 – F; 3 – F; 4 – F; 5 - A 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte. 
 
Subiectul III (3 puncte) 
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Pentru fiecare poziţionare corectă se acordă câte 0,25 puncte; pentru reprezentarea corectă a liniilor 
de indicaţie se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
 

 Un exemplu de instrument de evaluare pentru o probă complexă, practică și orală, care 
vizează următoarele rezultate ale învățării: 

1. Cunoștințe 
9.1.2 Operații specifice de asamblare 

2. Abilități 
9.2.4. Montarea pieselor componente în ansambluri, pe standuri de montaj sau linii automate, în 

conformitate cu documentația tehnică, folosind proceduri specifice 
9.2.5. Pregătirea sculelor, dispozitivelor, utilajelor și instalațiilor în vederea efectuării operațiilor de 

asamblare 
9.2.6. Utilizarea sculelor și dispozitivelor în vederea asamblări 
9.2.8. Controlul ansamblurilor realizate în vederea identificării neconformităților 

3. Atitudini 
9.3.2. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 
9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 
9.3.4. Respectarea prescripțiilor din documentația tehnică  
9.3.5. Respectarea cu strictețe  a succesiunii operațiilor procesului de asamblare 
9.3.6. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă și a bolilor profesionale 
9.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 
9.3.8. Respectarea normelor de protecția mediului 

 

Enunțul temei pentru proba practică: 

Montarea prin înșurubare pe stand de montaj a contactelor electrice  
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Enunțul temei pentru proba orală: 
Prezentați, utilizând terminologia de specialitate, etapele de montaj prin înșurubare a 

contactelor electrice pe un subansamblu 

Sarcini de lucru: 
 

1. Alegerea și verificarea organelor de asamblare 
2. Verificarea, conform documentației,  a succesiunii de montaj 
3. Montarea efectivă folosind S.D.V.-uri specifice 
4. Verificarea ordinii de înfiletare a suruburilor  
5. Montarea pe rând a celor 3 șuruburi  în ordinea dată în documentația tehnică
6. Verificarea ansamblului realizat. 
7. Respectarea  normelor cu privire la SSM, PSI și protecția mediului specific 
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Grilă de evaluare:  
 

Criterii de 
evaluare1 Indicatori de realizare2 Punctaj 

acordat 
1. Primirea 
sarcinilor de lucru 
și organizarea 
locului de muncă 

Analiza formelor și a succesiunii de montaj a pieselor din 
desenul de ansamblu 

5p 

Alegerea organelor de asamblare/ materialelor conform 
documentației tehnice 

10p 

Alegerea SDV-urilor specifice în vederea realizării 
asamblărilor, conform documentației tehnice 

20p 

2. Realizarea 
sarcinii de lucru 

Executarea operațiilor de asamblare utilizând corespunzător 
SDV-urile/ utilajele 

30p 

Verificarea ansamblului executat  10p 
Aplicarea normelor cu privire la SSM, PSI și protecția mediului 
specifice 

10p 

3. Prezentarea 
lucrării 

Utilizarea terminologiei de specialitate în descrierea succesiunii 
operațiilor de montaj realizate 

5p 

Argumentarea soluției alese pentru realizarea corectă a operației 
de montaj realizate. 

10p 

Total 100 p 
 
Bibliografie 

1. Husein, Ghe., Tudose, M., - Desen tehnic de specialitate, Editura Didactică și Pedagogică, 1998, 
2. Lichiardopol, G., Gheorghe M., Ghețu, C., - Sisteme și tehnologii de fabricație, Editura CD Press, 2009 
3. Gheorghe, I., Voicu, M., Paraschiv, I., - Mașini și utilaje industriale, Editura Didactică și Pedagogică, 1979, 
4. Constantin, M., Vasilescu, A., - Mentenanța sistemelor mecanice, Editura CD Press, 2010, 
5. Crișan, I., Dobre, N.,- Automatizarea montajului în construcții de mașini, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979 
6. Cerghit, I., - Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006 
7. Cucoș, C., - Teoria și Metodologia Evaluării, Editura Polorom, București8 Jurcău, N., - Pedagogie, Institut Politehnic, 

Cluj Napoca, 1992 
8. Oprea, C.L., - Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, 2009 

 
Link-uri utile: 

� http://eprofu.ro     
� www.alegetidrumul.ro   
� https://www.didactic.ro  
� https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/eos_cadrul_european_pentru_competenta_digitala_a

_profesorilor_-digcompedu_fin_002.pdf 
�  http://apmsj.anpm.ro/-/hg-1061-2008 
� https://www.ecotic.ro/wp-

content/uploads/2015/07/75a5b217be02264ecd1adda7b493868051c8ccb4.pdf 
� Ghid de colectare selectivă a deșeurilor (declic.ro) 
� Ce și cum reciclez? | Harta Reciclarii 

 
 

1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele 
elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un 
punctaj maxim.  
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui 

indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului. 
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MODUL IV. SISTEME MECATRONICE/LINII AUTOMATIZATE 
DE ASAMBLARE 
 

� Notă introductivă 
 

Modulul „SISTEME MECATRONICE/LINII AUTOMATIZATE DE ASAMBLARE”, 
componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificarea profesională Operator – montator 
subansamble din domeniul de pregătire profesională Mecanică,face parte din pregătirea practică 
aferentăclasei a XI-a, învățământ profesional.  
 
Modulul are alocat un numărul de150 ore/an, conform planului de învăţământ, din care: 

� 90 ore/an – laborator tehnologic 
� 60 ore/an – instruire practică 

 
Modulul „SISTEME MECATRONICE/LINII AUTOMATIZATE DE ASAMBLARE” este 
centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare 
angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-ul corespunzător calificării 
profesionale de nivel 3 –Operator – montator subansamble, din domeniul de pregătire profesională 
Mecanică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 
 

� Structură modul  
 

Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conținuturile învățării 
 

URÎ: DESERVIREASISTEMELOR 
MECATRONICE/LINII 
AUTOMATIZATE DE ASAMBLARE Conţinuturile învăţării Rezultate ale învăţării (codificate 
conform SPP) 
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

10.1.1. 
 

10.2.1. 
10.2.2. 
10.2.10. 
10.2.11. 

 

10.3.2. 
10.3.4 

 

1. Sisteme mecatronice de asamblare 
1.1 Sisteme de module (elemente componente, 
funcționare) 
1.2 Linii automatizate de asamblare (elemente 
componente, funcționare) 
1.3 Sisteme flexibile de fabricație (elemente 
componente, funcționare) 
1.4 Inteligenţa artificială în monitorizarea 
funcţionării sistemelor mecatronice de asamblare 
2. Politici privind dezvoltarea durabilă 
   2.1 Principii de sustenabilitate a produselor  
   2.2  Produse sustenabile 
   2.3 Tehnici de utilizare eficientă a resurselor 
   2.4 Economie circulară netoxică 

10.1.2. 
10.1.6. 

10.2.3. 
10.2.4. 
10.2.10. 
10.2.11. 
10.2.12. 
10.2.13. 

10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4 
10.3.5 
10.3.6 

3. Sisteme de montaj pe linii automatizate: 
3.1 Montaj staționar 
   3.1.1. Caracteristici constructive 
   3.1.2 Caracteristici funcționale 
   3.1.3 Echiparea posturilor de montaj staționar 
(elemente modulare tipizate, posturi de lucru, postul 
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staționar cu casetă de montaj) 
   3.1.4 Documentație tehnică specifică locului de 
muncă pe linia automatizată cu montaj staționar 
    3.1.5. Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, 
situații de urgență și protecția mediului specifice 
sistemelor de montaj staționar pe linii automatizate); 
3.2 Montaj glisant 
    3.2.1 Caracteristici constructive 
   3.2.2. Caracteristici funcționale 
   3.2.3 Documentație tehnică specifică locului de 
muncă pe linia automatizată cu montaj glisant 
   3.2.4. Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, 
situații de urgență și protecția mediului specifice 
sistemelor de montaj glisant pe linii automatizate) 
3.3 Automate de montaj 
   3.3.1. Caracteristici constructive (sistemul de 
transfer, sistemul de alimentare, sistemul de 
asamblare) 
   3.3.2 Caracteristici funcționale 
   3.3.3 Sisteme de montaj cu automatizare parțială 
   3.3.4 Sisteme de montaj cu roboți industriali 
   3.3.5 Controlul în sistemele automate de montaj 
   3.3.6 Comanda sistemelor automate de montaj 
   3.3.7. Documentație tehnică specifică locului de 
muncă pe linia cuautomate de montaj,  
   3.3.8 Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, 
situații de urgență și protecția mediului specifice 
sistemelor cu automate de montaj 
3.4 Infrastructură digitală şi gradele de conectivitate 
a posturilor de montaj 
 3.5 Gestionarea digitală a activităţii la posturile de 
montaj 

10.1.3. 

10.2.5. 
10.2.10. 
10.2.11. 

 
 

10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4 

 
 

4. Senzori pentru montaj  
4.1 Senzori de forță și cuplu (rol și caracteristici  
funcționale) 
4.2 Senzori tactili (rol și caracteristici  funcționale) 
4.3 Senzori fără contact (rol și caracteristici  
funcționale) 

10.1.4. 
10.1.6. 

10.2.6. 
10.2.10. 
10.2.11. 
10.2.12. 
10.2.13. 

 
 

10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3. 
10.3.4 
10.3.5 
10.3.6 

 
 
 

5. Roboți și manipulatori în sistemele 
mecatronice de asamblare 
5.1 Rolul funcțional (manipulări de piese, sudură, 
tăiere, aplicare de strat de material adeziv, vopsire, 
montaj automat, controlul automat) 
5.2 Condițiile pentru utilizarea roboților în sistemul 
de asamblare/montaj 
5.3 Dispozitive de apucare (de tip clește, cu senzori 
tactili, cu degete autocentrante, cu degete elastice, 
cu bolț conic, cu degete paralele) 
5.4 Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, situații 
de urgență și protecția mediului specifice roboților și 
manipulatorilor în sistemele mecatronice de 
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asamblare 
 

10.1.5 
10.1.6. 

10.2.7. 
10.2.8 
10.2.9. 
10.2.10. 
10.2.11. 
10.2.12. 
10.2.13. 

 
 

10.3.1. 
10.3.2. 
10.3.3.  
10.3.4 
10.3.5 
10.3.6 

 
 
 

6. Acționări hidraulice și pneumatice ale 
sistemelor mecatronice de asamblare 
6.1 Elemente componente și rolul funcțional al 
schemelor de acționare hidraulică și pneumatică a 
sistemelor mecatronice 
6.2 Funcționarea schemelor de acționare hidraulică 
și pneumatică a sistemelor mecatronice 
6.3 Parametrii tehnico- funcționali ai sistemelor de 
acționare hidraulică și pneumatică a sistemelor 
mecatronice 
6.4 Documentația tehnică specifică sistemelor de 
acționare hidraulică și pneumatică a sistemelor 
mecatronice 
6.5 Prevederi legale referitoare la SSM, PSI, situații 
de urgență și protecția mediului specifice 
acționărilor hidraulice și pneumatice ale sistemelor 
mecatronice de asamblare  
 

 

 
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime 
și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor 
învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic): 

- Elemente componente pentru sisteme mecatronice: pentru linii atuomatizate, pentru sisteme 
flexibile de fabricație 

- Senzori: de forță, tactili, de locație, vizuali 
- Roboți, manipulatori, dispozitive de apucare: pentru manipulări de piese, pentru asamblări  
- Sisteme de acționare hidraulică și pneumatică: motoare hidraulice cu pistoane în translație, cu 

cilindru pneumatic cu comandăindirectă 
 

� Sugestii metodologice  
 Conţinuturile programei modului „Sisteme mecatronice/linii automatizate de asamblare” 
trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile elevilor cu 
care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.  
 Repartizarea numărului de ore alocat modulului pe fiecăre temă rămâne la latitudinea 
profesorului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor cu care 
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de 
asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.   

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a 
adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesul de învăţare, pe nevoile şi 
disponibilităţile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învăţării, 
lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.  

Modulul „Sisteme mecatronice/linii automatizate de asamblare” poate încorpora, în orice 
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura 
în cabinete, în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate 
conform specificațiilor din standardul de pregătire profesională. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare 
variate, prin care să fie luate în considerare caracteristicile de învăţare ale fiecărui elev.  
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Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate 
următoarele activităţi de învăţare: exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, 
cataloage de produse, Internet, documentaţia tehnică furnizată de producători, reprezentanţe), 
exerciții practice de montaj pe linii automatizate, studii de caz asupra unor soluţii de reglare a 
sistemelor de montaj, vizionări de materiale video, elaborare de proiecte, elaborare de referate 
interdisciplinare, activităţi de lucru în grup-echipă, activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare, 
învăţarea prin descoperire şi problematizare. 

Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Sisteme 
mecatronice/linii automatizate de asamblare, se recomandă următoarele activităţi practice de 
învăţare: 

Pentru laboratorul tehnologic: 
- exerciţii de identificare a dispozitivelor de apucare a roboţilor şi manipulatorilor în sistemele 

mecatronice de asamblare, 
- exerciții de utilizare a sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică a sistemelor 

mecatronice, 
- analiza influenţei caracteristicilor geometrice şi de mişcare asupra utilizării tipului de roboţi şi 

manipulatori la montaj, 
- simularea funcţionării sistemelor hidraulice şi pneumatice a sistemelor mecatronice, 
- analiza sistemului senzorial folosit în mediul industrial în care se face asamblarea, 
- exerciţii de identificare a elementelor componente a liniilor automatizate de asamblare. 

 
Pentru instruirea practică: 

- exerciții de utilizare a documentației tehnice a sistemelor de montaj cu automatizare parţială 
- lucrări complexe de montaj specifice agentului economic. 

În sprijinul aplicării acestor recomandări pentru obținerea rezultatelor învățării prin activități 
practice, propunem următoarele liste de lucrări: 

 Lista lucrărilor de laborator tehnologic recomandate: 

� Studiul caracteristicilor sistemelor de montaj pe linii automatizate 
� Exerciții de extragere din documentaţia tehnică pusă la dispoziție a caracteristicilor tehnico-

funcţionale a schemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică a sistemelor mecatronice de 
asamblare 

� Studiide caz și analize comparative ale construcției/funcționării roboţilor şi manipulatorilor în 
sistemul de asamblare/montaj 

� Analize comparative ale construcției/funcționării sistemelor de montaj pe linii automatizate 
� Controlul vizual şi autodiagnosticarea a echipamentelor de comandă pentru sistemele de 

montaj cu roboţi şi manipulatoare 
� Identificarea / localizarea unor componente ale sistemelor mecatronice de asamblare 
� Analize comparative de adaptare a sistemului de asamblare la cadenţe optime 

 Lista lucrărilor recomandate pentru instruirea practică: 

- Implantarea automată a pieselor componente ale ansamblurilor cu roboţi industriali  
- Adaptarea sistemului de asamblare la cadenţe sporite sau diminuate 
- Diagnosticarea defectelor în  sistemul automat de asamblare 
- Utilizarea ergonomică a sistemului de montaj cu roboţi 
- Alegerea schemei optime de montaj pentru operaţii de asamblare cu inserţie verticală a 

pieselor componente 
- Acţionarea dispozitivelor de prindere cu degete autocentrante, cu senzori de forţă/poziţie în 

direcţia de inserţie şi cu extractor de piesă la capăt 
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- Controlarea prezenţei pieselor ansamblurilor, mărimea forţelor de inserţie şi corectitudinea 
poziţionării iniţiale relative pe linii automatizate parţial 

- Mărirea sensibilităţii spaţiale marginale a sistemului radiator-receptor dotat cu senzori fără 
contact 

 
Lista lucrărilor practice poate fi extinsă și adaptată la condițiile specifice oferite de partenerul 

de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire 
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.  

Lucrul în echipă, simularea, practica în laborator/la unități economice, discuţiile de grup, 
prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la 
învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de negociere, de luare a deciziilor, de 
asumare a responsabilităţii, de sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi a 
creativităţii elevilor. 

Se recomandă: 
� transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; 
� învățarea interactiv-creativă; 
� îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, 
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile 
ce solicită efortul colectiv, de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

� folosirea unor strategii care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri în 
care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră; 

� însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 
spre autoinstruire, spre învăţare continuă. 
Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le 

organiza și sistematiza, recomandăm utilizarea unor metode de predare și învățare care să susțină 
acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta conceptelor”, tehnica „Lotus”, 
„Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda „Mozaic”,  metoda „piramidei” etc. 

 
Modulul „Sisteme mecatronice/liniia utomatizate de asamblare” poate încorpora, în orice 

moment al procesului educativ, metode, mijloace sau resurse didactice care să faciliteze tranziția de 
la școală la viața activă. 

Vizita de studiu la agenţii economici din domeniu poate oferi posibilitatea ca datele 
informaţional-aplicative obţinute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv, demonstrativ 
sau aplicativ.  

Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea 
următoarelor metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, 
„Caruselul” (Metoda Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul 
critic”, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus – 
grupului, metoda Frisco, sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuţia panel etc.Aplicarea acestor 
metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea elevilor ca persoane 
active, cababile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune. 
 

Metoda pe care o propunem elevilor este „Metoda incidentul critic”.  
 

 Rezultate ale învățării avute în vedere sunt: 
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

10.1.2. Sisteme de 
montaj pe linii 
automatizate 

10.2.3 
Supravegherea/monitorizarea 
stării de funcţionare a 
sistemelor de montaj pe liniile 

10.3.2. Asumarea inițiativei în 
rezolvarea problemelor specifice 
locului de muncă 
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automatizate în timpul 
procesului de lucru 
 

10.3.4.Utilizarea tehnologiei 
informației în vederea documentării 
și realizării operațiilor specifice 
locului de muncă 
 

 
Această tehnică constă în prezentarea unui incident critic, care poate fi real sau imaginat. 

Elevii se vor împărţi în tabere polare cu privire la ce anume trebuie făcut în acea situaţie (Pânişoară, 
2015). 

Etape ale metodei (Pânişoară, 2015): 
 
1.Prezentarea incidentului 
2.Analiza incidentului de către fiecare participant prin adresarea de întrebări profesorului 
3. Sinteza dezvoltată  

-se realizează sinteza dezvoltată, la îndemnul profesorului, de către unul dintre elevi 
pentru întreaga grup; 
4.Delimitarea problemei: 

-participanţii încearcă să distingă problema reală, explorând în profunzime ceea ce este 
furnizat prin incidentul iniţial; 
5.Decizia individuală: 

-fiecare participant iao decizie personală pe care o citeşte întregului grup; 
-formatorul le cere tuturor să voteze cele mai bune decizii; 

6.Lucrări desfăşurate în subgrupuri: 
-analizarea motivaţiilor fiecărei soluţii; 

7.Discuţie în plen: 
-conducătorii subgrupurilor prezintă în plen concluziile la care au ajuns echipele lor; 

8.Evaluarea: 
-evaluarea porneşte de la schimburi de puncte de vedere între participanţi; 
-apoi se fac extrapolări privind modul în care se pot rezolva astfel de probleme în viaţa 

cotidiană; 
 
9.Discuţie finală: 

-se verifică gradul de îndeplinire a obiectivelor activităţii. 
 
Avantajeale metodei: 

- confruntarea participanţilor cu situaţii concrete de viaţă; 
- valorificarea cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor/cursanţilor în contexte reale, 

realizând astfel legătura teoriei cu practica; 
- dezvoltarea cooperării;dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor; 
- dezvoltarea gândirii şi a operaţiilor acesteia. 

 
Limiteleaplicării incidentului critic: 

- dificultăţi legate de alegerea unor incidente critice semnificative; 
- experienţa redusă a unora dintre participanţi creează dificultăţiîn luarea deciziei celei 

mai potrivite. 
 
 

Scopul activităţii:  
Identificarea soluţiei de funcţionare optimă a postului de montaj automat, astfel încât să se 

încadreze în tactul producţiei. 
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Timp de lucru: 100 minute 
Organizarea clasei: 3 grupe. 

 
Incidentul: 
În imaginea de mai jos este prezentată structura unui post de montat automat.Operaţia de 

asamblare realizatăpe acest automat de montaj nu mai poate fi realizată în timpul prevăzut în 
documentaţia tehnică (nu respectă cadenţa precizată în documentaţie). 

 
 

Sarcini: 
1. Se clarifică cu profesorul toate datele incidentului critic identificat. 
2. Fiecare grupă primeşte, prin tragere la sorţi, componenta din perspectiva căreia va 

prezenta soluţii de încadrare în cadenţa asamblării (sistemul de transfer, sistemul de 
alimentare, sistemul de asamblare). 

3. În cadrul grupurilor, păstrând perspectiva sistemului primit, fiecare elev va identifica o 
soluție pentru încadrarea în cadență.  După identificarea soluției individuale, se prezintă şi 
se argumentează această soluţie pentru rezolvarea incidentului pentru întreg grupul. După 
discutarea argumentelor individuale, se votează soluţia ce va fi prezentattă în plen. 

4. Se prezintă în plen soluţia votată la nivel de grup şi se argumentează alegerea acesteia. 
5. Se discută alături de profesor influența fiecăreia dintre componentele sistemelui de 

asamblare cu focusare pe identificareastării de funcţionare a sistemelor de montaj pe 
liniile automatizate în timpul procesului de lucru. 

 
Un alt exemplu de activitate pentru monitorizareastării de funcţionare a sistemelor de montaj 

pe liniile automatizate în timpul procesului de lucru este cea care solicită elevilor completarea 
următoarei fișe: 

 
FIȘĂ DE LUCRU 

 
Timp de lucru: 100 min   
Sarcină:  
Veţi realiza grupe de 4 elevi. 
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Identificați un post de montaj (la sediul operatorului economic unde vă desfășurați activitatea 
practică).  

În cadrul grupelor, urmăriţi activitatea de la postul de montajși răspundeţi cerinţelor de mai 
jos.  

1. Numiți subansamblul care se obține la postul de montaj identificat și precizaţi cadența 
asamblării 

Subansamblul Cadența [min] 
 
 

 

 
2. Precizați din ce tip de sistem de montaj (bifând în coloana B din tabelul de mai jos) 

face parte postul de montaj identificat: 
 

A B 
Montaj staționar  
Montaj glisant  
Automate de montaj  

 
3. Descrieți, utilizând cuvinte cheie, structura și funcționarea fiecărei sistem component 

al postului de montaj identificat: 
 

Nr. 
Crt. Sistem component Descriere 

1. Sistemul de transfer (Ex: cu masă rotativă indexată cu 6 poziții, lucrează cu 40 
de indexări pe minut) 
 
 

2. Sistemul de alimentare (Ex:operația de alimentare se realizează de la alimentatorul 
vibrator, cu alimentatorul cu mișcare alternativă format din 
braț, resort, tachet, rolă, camă, glisieră, cu acționare 
pneumatică, forța 200N la 4 bar) 
 
 

3. Sistemul de asamblare (Ex:se așează piesa x pe dispozitivul de poziționare, piesele x 
și y sunt presate pneumatic în locașurile din piesa x ) 
 
 

 
4. Discutați cu operatorul postului de montaj și identificați din experiența acestuia, 2 

situații neconforme ale funcționării postului de montaj pe care le-a soluționat. 
Completați în tabelul de mai jos informațiile obținute: 

 
Situația neconformă în funcționarea 

postului de montaj 
Soluția aplicată 
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Recomandăm ca activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate on-line să integreze 

o varietate de resurse educaționale care să faciliteze înțelegerea și obținerea rezultatelor învățării 
specificate în standardul de pregătire profesională: 
- softuri educaționale  
- soluțiile integrate de e-learning oferite de platforme specializate în domeniul mecanic 
- platforme cu resurse educaționale deschise, de exemplu: digital.educred.ro, digitaledu.ro, 

mykoolio.com, asq.ro, alegetidrumul.ro, padlet.com, academia.edu, manualul.info etc. 
- tutoriale, podcasturi și alte materiale video despre structurasistemelor flexibile de asamblare, 

utilizarea roboţilor industrialipentru asamblare şi tehnici de îmbunătăţire continuă 
- reviste on-line de specialitate. 

 
Sugestii privind evaluarea 

 
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul 

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care 
elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Evaluarea poate fi : 
a. Continuă în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a 

rezultatelor învăţării; 
� instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de 

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice; 
� planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, 

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp; 
� va fi realizată pe baza unor probe care se referă la criteriile de evaluare şi la indicatorii 

de evaluare, corelate cu standardul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire 
Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării; 

b. Finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului 
de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare și 
evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: 
� fişe de observaţie, fişe de lucru, fişe de autoevaluare; 
� teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip 

pereche, itemi de tip întrebări  structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme. 
 
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: 

� proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, 
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi 
materialelor într-un raport; poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

� studiul de caz, care poate consta în descrierea unui proces sau a unei situații specifice 
de monitorizare a stării de funţionare a manipulatorilor în sistemele mecatronice de asamblare 
în timpul procesului de lucru; 

� portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 
extraşcolare , etc. 
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru 

verificarea atingerii rezltatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte atingerea 
rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul. 
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Vom exemplifica modalitățile de evaluare printr-o fișă de evaluare a abilităților și 

deprinderilor de gândire, pe care o recomandăm a fi utilizată în cazul metodelor de rezolvare a 
problemelor prin stimularea creativității, așa cum este și  metoda incidentului critic exemplificată 
anterior: 

Abilități / Deprinderi Comentariu 
Evaluează  
Generalizează  
Intervine  
Interpretează  
Analizează  
Elaborează  
Abstractizează  
Analizează perspectivele  
Ia decizii  
Rezolvă probleme  

 
 
Prezentăm în continuare un exemplu de instrument de evaluare, prin care se evaluează capacitatea 
elevilor de a interpreta date tehnice și compara performanțele dinamice ale unor sisteme de montaj. 
 
Rezultatul învățării vizat de acest instrument este: 
10.1.2 Sisteme de montaj pe linii automatizate 
 
 
 
 
 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

SUBIECTE:  
1. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, prin scrierea literei A în dreapta 

afirmaţiei dacă afirmaţia este adevărată şi F, dacă este falsă.   (1,5 puncte) 
 
Realizarea operațiilor de montaj necesită efort minim din partea operatorului.  
Elementele modulare tipizate întră în echiparea postului de montaj  
Posturile de montaj staționare sunt legate de standurile de probe prin intermediul 
mașinilor de înșurubat. 

 

Benzile și conveioarele reprezintă elemente auxiliare ale sistemelor de montaj glisant.  
Alimentarea preselor hidraulice se face cu convertizoare ”aer comprimat-ulei sub 
presiune”. 

 

Tactul de montaj se stabilește în funcție de calitatea funcționării containerelor de 
alimentare a posturilor de montaj. 

 

 
2. În imaginea de mai jos aveți prezentat un sistem de montaj staționar pentru aparatură 

hidraulică.          (2,5 puncte) 
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Precizați denumirea elementelor numerotate cu: 
 

a..................................................... f........................................................... 
b..................................................... g.......................................................... 
c..................................................... h.......................................................... 
d..................................................... i............................................................ 
e..................................................... I, II, III, IV........................................... 

 
3. Pentru fiecare dintre funcțiunile posturilor de control în sistemele automate de 

montajprecizate, explicați o situație neconformă ce poate apărea în timpul procesului de lucru și 
modalitatea de înlăturare a acesteia.        (3 puncte) 
 
Funcțiuni ale posturilor de control în 

sistemele de montaj 
Posibila situație neconformă și modalitatea de 

înlăturare 
 

Verificarea calității pieselor care intră 
în sistemul de montaj 

 

Controlul forței de presare la realizarea 
ajustajelor presate 

 

Verificarea efectuării manipulării de 
către postul sau posturile precedente 

 

 
4. Precizați 2 avantaje și 2 dezavantaje ale sistemelor de montaj cu roboți industriali în 

comparație cu automatele de montaj (2 puncte) 

Avantaje  
 

Dezavantaje  
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Barem de notare: 
1. A, A, F, F, A, F 

Se acordă 0,25 puncte fiecare completare corectă 6x0,25 puncte=1,5 puncte 
 

2. a – mobilier ergonomic, b –cărucioare pentru subansamble montate, c – dispozitive de 
poziționare și prindere, d – containere gravitaționale, e – suport rotitor cu 3 grupe de 
containere, f – suport cu echilibror și scule pneumatice, g – prese, h – benzi de transport, i – 
standuri de probe, I, II, III, IV – posturi de montaj. 
Se acordă 0,25 puncte fiecare denumire corectă         10x0,25 puncte=2,5 puncte 
 

3. Se acordă 1 punct pentru fiecare situație neconformă în timpul procesului de lucru 
identificată corect și precizarea modalității corecte de înlăturare a acesteia 

3x1=3 puncte 
 

4. Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare  avantaj al sistemelor de montaj cu roboți industriali 
corect precizat         2x0,5=2 puncte 
Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare dezavantaj alsistemelor de montaj cu roboți industriali 
corect precizat       2x0,5=2 puncte 
 

Se acordă 1 punct din oficiu 
Fișa poate fi completată și on-line, de exemplu într-un formular googleclassroom. 
 
 Un exemplu de instrument de evaluare pentru o probă complexă, practică și orală, care 
vizează următoarele rezultate ale învățării: 

1. Cunoștințe 
10.1.1. Sisteme mecatronice de asamblare 
10.1.2 Sisteme de montaj pe linii automatizate 
10.1.4 Roboți și manipulatori în sistemele mecatronice de asamblare 

2. Abilități 
10.2.1.Identificarea elementelor componente ale sistemelor mecatronice de asamblare 
10.2.4 Utilizarea documentației tehnice specifică locului de muncă pe linia automatizată de 
montaj 
10.2.10.Utilizarea corectă a limbajului comun și de specialitate 
10.2.12.Aplicarea normelor de SSM, protecția mediului și PSI specifice 
10.2.13. Aplicarea prevederilor legale referitoare la domeniul situațiilor de urgență 

3. Atitudini 
10.3.1. Respectarea disciplinei la locul de muncă 
10.3.3.Respectarea prescripțiilor din documentația tehnică specifică locului de muncă  
10.3.5 Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă și a bolilor profesionale 
10.3.6 Respectarea normelor de protecția mediului 
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Enunțul temei pentru proba practică: 

 
Sarcina de lucru: 
Monitorizaţi, pe linia de asamblare, montarea băii de ulei a cutiei de viteză cu folosirea 

sistemul de ridicare cu vacuum din figură. 
 

 
 
 

Enunțul temei pentru proba orală: 
Explicaţi etapele realizării montajului. 

Sarcini de lucru: 
1. Analizarea documentaţiei de lucru  
2. Identificareasistemului de ridicat 

corespunzător 
3. Monitorizarea alegerii băii de ulei  
4. Spravegherea transportării băii de ulei 

din spaţiul de stocare la postul de 
montaj, utilizând sistemul de ridicare cu 
vacuum 

5. Spravegherea transportării pieselor componente necesare montajului 
6. Monitorizarea alegeriipieselor componente şi a SDV-urilor necesare realizării montajului 
7. Supravegherea realizării montajului băii de ulei 
8. Controlul operaţiei de montaj  
9. Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă  
10. Argumentarea alegerii pieselor componente, a SDV-urilor şi a sistemului de ridicare 

necesare realizării montajului utilizând limbajul de specialitate. 
 

Notă:  
Timp de lucru 100 min  
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Grilă de evaluare: 
 

Criterii de evaluare1 Indicatori de realizare2 Punctaj 
acordat 

1.Primirea sarcinilor de 
lucru și organizarea 
locului de muncă 

1. 1 Interpretarea instrucţiunilor de lucru de pe 
documentaţia specifică postului de montaj pentru 
montarea băii de uleiulei a cutiei de viteză cu folosirea 
sistemului de ridicare cu vacuum 

14 p 

1.2 Identificarea liniei de montaj pe care se află postul de 
montaj al băii de ulei ulei a cutiei de viteză cu folosirea 
sistemului de ridicare cu vacuum 

14 p 

1.3 Identificarea instrucţiunilor de lucru de pe 
documentaţia specifică postului de montaj pentru 
montarea băii de ulei ulei a cutiei de viteză cu folosirea 
sistemului de ridicare cu vacuum 

7p 

2. Realizarea sarcinii de 
lucru 

2.1Monitorizarea respectării și aplicării indicațiilor din 
documentația tehnică în timpul montajului băii de ulei a 
cutiei de viteză cu folosirea sistemului de ridicare cu 
vacuum 

37p 

2.2 Aplicareanormelor de sănătate și securitate în muncă, 
PSI și protecția mediului aplicabile la sarcina dată 

13p 

3. Prezentarea lucrării 3.1Descrierea etapelor realizării montajului băii de ulei a 
cutiei de viteză cu folosirea sistemului de ridicare cu 
vacuum 

8 p  

3.2 Utilizarea terminologiei de specialitate descrierea 
etapelor realizării montajului băii de ulei a cutiei de viteză 
cu folosirea sistemului de ridicare cu vacuum 

7 p  

Total 100 p 
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