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I. Preliminarii 

Curriculumul la disciplina Regulamentul şi securitatea circulaţiei rutiere este un 

document normativ, axat pe formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul 

specialităţii 104110 Traficul auto. 

Disciplina Regulamentul şi securitatea circulaţiei rutiere constituie o componentă 

fundamentală în formarea competenţelor profesionale ale viitorilor specialişti, pentru 

studierea specialităţii 104110 Traficul Auto. 

Disciplina Regulamentul şi securitatea circulaţiei rutiere, constituie un element 

fundamental în obţinerea calificării de conducător auto de orice categorie. Studierea acestei 

discipline prevede cunoaşterea prealabilă şi indispensabilă a disciplinei Construcţia şi 

mentatnanţa automobilelor.  

Activitatea transportului rutier implicat, în mod absolut firesc, securitatea circulaţiei 

rutiere, care este determinată de mai mulţi factori. Un factor esenţial este organizarea şi 

gestionarea traficului rutier pe drumuri publice. Realizarea acestui proces necesită specialişti 

competenţi, inclusiv agenţi transporturi, care îndeplinesc sarcini de organizare, coordonare, 

monitorizare, ghidare şi executare a activităţilor în transportul rutier. 

Regulamentul şi securitatea circulaţiei rutiere prevede un ansamblu de acte normative 

care includ anumite cerinţe faţă de conducător şi autovehicul înaintate de cerinţele traficului. 

În condiţiile de motorizare intensă a Republicii Moldova, creşte numărul 

întreprinderilor de transport auto, respectiv creşte şi numărul de conducători. La fiecare 

întreprindere este numit un specialist care săptămânal recapitulează unele teme din 

regulamentul circulaţiei rutiere şi aduce la cunoştinţa conducătorilor noile prevederi aprobate 

de guvern. 

Agentul transporturi este acea persoană care realizează planificarea activităţilor zilnice 

în corespundere cu sarcinile propuse şi stabileşte operativitatea mijloacelor de transport 

destinate pentru deservirea rutelor. Inclusiv, acesta analizează, în comun acord cu managerii 

rutelor, realizarea programelor zilnice de deservire şi controlul respectării orarului de circulaţie 

de către conducătorul auto, fapt care impune agentul transporturi să studieze Regulamentul şi 

securitatea circulaţiei rutiere. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Scopul studierii acestei discipline îl constituie formarea/dezvoltarea competenţelor 

profesionale specifice pregătirii specialiştilor în domeniu. Conţinutul disciplinei este axat pe 

cunoştinţele regulamentului circulaţiei rutiere, deoarece, agentul transportator trebuie să 

cunoască, în primul rând, cum sunt exploatate autovehiculele şi care sunt cerinţele impuse faţă 

de ele pentru a fi admise la trafic. 

Selectarea tehnicilor de instruire revine profesorului care are sarcina de a individualiza şi 

de adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesul de învăţare pe 

elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul valorificărilor ale acestora. 

Studiul acestei discipline oferă instrumente reale pentru rezolvarea eficientă a situaţiilor 

- problemă ce duc la producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, punându-se accent 

pe respectarea regulamentului circulaţiei rutiere, şi mai cu seamă, pe securitatea circulaţiei 

rutiere. 
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Curriculumul propus este conceput astfel, încât să permită profesorului de a elabora o 

strategie eficientă de organizare a demersului didactic în vederea formării la elevi a unor 

abilităţi, valori şi aptitudini corespunzătoare calificării. 

 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competenţa profesională din descrierea calificării: Coordonarea transportului şi 

activităţilor specifice. 

Competenţe profesionale specifice disciplinei: 

 

CS.1. Argumentarea importanţei  unităţii de curs pentru formarea profesională  a agentului 

transporturi. 

CS.2. Enumerarea cerinţelor faţă de conducătorii de vehicule. 

CS.3. Identificarea şi aplicarea dispozitivelor pentru dirijarea circulaţiei rutiere în procesul de 

transportare. 

CS.4. Aplicarea regulilor stabilite privind circulaţia vehiculelor în procesul de transportare. 

CS.5. Distingerea obligaţiunilor privind proprietarii şi responsabilii de exploatarea 

vehiculelor, drumurilor şi altor construcţii rutiere. 

CS.6. Enumerarea contravenţiilor şi infracţiunilor în traficul rutier. 

CS.7. Organizarea locului de muncă a conducătorului auto. 

CS.8. Aplicarea  particularităţilor de conducere a vehiculului în diverse condiţii de drum. 

CS.9. Analizarea factorilor ce influenţează securitatea circulaţiei rutiere. 

CS.10. Identificarea cerinţelor de siguranţă la echiparea autovehiculelor. 

CS.11. Analizarea factorilor ce influenţează drumul şi mediul. 

CS.12. Aplicarea operaţiilor de acordare a primului ajutor medical persoanelor traumatizate 

ca urmare a accidentului rutier. 

CS.13. Stabilirea stării de ebrietate a participanţilor la trafic. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 
Nr credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VI 150 120 0 30 examen 5 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1.Dispoziţii generale 

UC.1. Argumentarea importanţei  unităţii 

de curs pentru formarea profesională  a 

agentului transporturi: 

- - Definirea termenilor-cheie; 

- Stabilirea legăturilor între legislaţia 

rutieră europeană şi cea naţională; 

- Descrierea rolului RCR privind siguranţa 

traficului rutier; 

- Analizarea elementelor de formare a 

conducătorului de autovehicule. 

1. Structura de organizare a traficului rutier. 

Sistemul naţional şi internaţional de 

organizare a circulaţiei rutiere.  

2. Formarea conducătorului de autovehicul. 

3. Regulamentul Circulaţiei Rutiere. 

2.Drepturile, obligaţiile şi restricţiile pentru conducătorii de vehicule 

UC.2. Enumerarea cerinţelor faţă de 

conducătorii de vehicule: 

- Stabilirea prevederilor legale în vederea 

obţinerii permisului de conducere; 

- Specificarea obligaţiilor conducătorilor de 

autovehicule în traficul rutier; 

- Identificarea obligaţiilor conducătorilor 

de vehicule implicaţi într-un accident de 

circulaţie. 

1. Cerinţe faţă de conducătorul de vehicul. 

Obligaţiile conducătorului de vehicul înainte 

de plecare şi în timpul deplasării. 

2. Obligaţiile conducătorului de vehicul faţă de 

colaboratorii de poliţie, de echipa mobilă a 

Serviciului vamal etc. Obligaţii şi 

comportamentul conducătorului auto în 

raport cu alţi participanţi la trafic. 

3. Obligaţiile conducătorilor de vehicule 

implicaţi într-un accident de circulaţie. 

Restricţii privind conducătorii de vehicule. 

3.Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere 

UC.3. Identificarea şi aplicarea 

dispozitivelor pentru dirijarea circulaţiei 

rutiere în procesul de transportare: 

- Definirea noţiunilor de agent de 

circulaţie, prioritate, drum cu prioritate, 

cedează trecerea etc.; 

- Stabilirea structurii de dirijare a circulaţiei 

rutiere; 

- Recunoaşterea grupelor de indicatoare; 

- Clasificarea indicatoarelor rutiere şi 

stabilirea legăturilor între ele; 

- Definirea noţiunii indicatoarelor şi 

particularităţilor de utilizare a lor; 

- Identificarea  acţiunilor  participanţilor la 

trafic în funcţie de indicatoarele rutiere 

utilizate; 

- Argumentarea denumirii şi locului de 

amplasare a marcajelor rutiere orizontale 

şi verticale; 

1. Mijloace de organizare şi dirijare a 

circulaţiei rutiere. Semnalele agentului de 

circulaţie. 

2. Semnalele luminoase. 

3. Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea 

ferată. 

1. Semnalizarea trecerilor pentru pietoni. 

Indicatoarele rutiere de prioritate. 

2.   Indicatoarele rutiere de avertizare. 

3.   Indicatoarele rutiere de interzicere şi 

restricţie. 

4.   Indicatoarele rutiere de informare si 

orientare. 

5. Indicatoarele rutiere de sens obligatoriu. 

Indicatoarele rutiere de informare 

suplimentară (panouri adiţionale). 

6. Mijloacele de identificare a unor vehicule. 

7. Marcajele rutiere. 

8. Semnalele conducătorilor de vehicule şi 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

- Stabilirea semnalelor utilizate de către 

conducătorii de vehicule la circulaţia pe 

drumurile publice. 

folosirea dispozitivelor de iluminare. 

4.Regulile privind circulaţia vehiculelor 

UC.4. Aplicarea regulilor stabilite privind 

circulaţia vehiculelor în procesul de 

transportare: 

- Definirea regulilor de circulaţie a 

vehiculelor; 

- Distingerea regimului de viteză pe 

categorii de vehicule şi factorilor ce o 

influenţează; 

- Identificarea cerinţelor faţă de 

conducător la executarea depăşirii; 

- Definirea noţiunii de intersecţie şi 

identificarea regulilor de circulaţie în 

intersecţie; 

- Stabilirea legăturii între oprire, 

staţionare, parcare şi siguranţa traficului 

rutier; 

- Descrierea modalităţilor de deplasare 

prin zonele rezidenţiale şi pietonale; 

- Distingerea sistemului şi principiilor de 

organizare a instruirii în conducerea 

autovehiculelor; 

- Enumerarea modalităţilor de 

transportare a persoanelor şi 

încărcăturilor; 

- Identificarea condiţiilor de circulaţie pe 

autostrăzi şi în traficul internaţional; 

- Stabilirea condiţiilor tehnice pentru 

admiterea în circulaţie a autovehiculelor şi 

remorcilor acestora. 

 

1. Începutul deplasării şi schimbarea direcţiei 

de mers. 

2. Poziţia vehiculelor pe carosabil. Viteza de 

deplasare şi spaţiul dintre vehicule. 

3. Depăşirea şi trecerea în sensuri opuse.  

4. Oprirea şi staţionarea voluntară. Parcarea 

vehiculelor. 

5. Circulaţia în intersecţii. 

6. Traversarea căilor ferate. 

7. Remorcarea autovehiculelor rămase în pană 

şi tractarea remorcilor. Transportul de 

persoane. Transportarea încărcăturilor. 

8. Circulaţia prin zonele rezidenţiale şi 

pietonale. Circulaţia pe autostrăzi. Circulaţia 

autovehiculelor  în traficul internaţional. 

9. Regulile privind circulaţia vehiculelor cu 

regim prioritar de circulaţie şi obligaţiile 

celorlalţi conducători de vehicule. Instruirea 

privind conducerea autovehiculelor. 

10. Condiţii tehnice privind admiterea în 

circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor. 

5.Obligaţii privind proprietarii şi responsabilii de exploatarea vehiculelor,  

drumurilor şi altor construcţii rutiere 

UC.5. Distingerea obligaţiunilor privind 

proprietarii şi responsabilii de exploatarea 

vehiculelor, drumurilor şi altor construcţii 

rutiere: 

- Enumerarea responsabilităţilor ce vizează 

persoanele responsabile de exploatarea şi 

starea tehnică a vehiculelor, de 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 

drumurilor publice, trecerea la nivel cu 

calea ferată şi altor construcţii rutiere, de 

1. Responsabilităţile persoanelor de 

exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor. 

Responsabilităţile persoanelor de 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 

drumurilor publice, trecerilor la nivel cu 

calea ferata şi altor construcţii rutiere. 

2. Responsabilităţile persoanelor de 

executarea lucrărilor de drum. Coordonarea 

anumitor activităţi cu poliţia rutieră. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

executare a lucrărilor pe drum; 

- Descrierea situaţiilor când activităţile 

trebuie coordonate cu poliţia; 

6.Contravenţii şi infracţiuni în circulaţia rutieră 

UC.6. Enumerarea contravenţiilor şi 

infracţiunilor în traficul rutier: 

- Identificarea contravenţiilor şi 

infracţiunilor din circulaţia rutieră cu 

implicarea conducătorilor de autovehicule; 

- Enumerarea prevederilor codului 

contravenţional, civil, penal în domeniul 

traficului rutier; 

1. Contravenţii în domeniul protecţiei 

mediului. Contravenţii ce atentează la 

regimul din transporturi. Contravenţii în 

domeniul circulaţiei rutiere. 

2. Prevederile codului civil în domeniul 

circulaţiei rutiere. Prevederile codului penal 

în domeniul legislaţiei rutiere.  

7.Organizarea locului de muncă a conducătorului auto 

UC.7. Organizarea locului de muncă a 

conducătorului auto: 

- Identificarea propriului model de folosire 

corectă a organelor de conducere; 

- Comprehensiunea formării deprinderilor 

corecte de conducere a autovehiculului în 

siguranţă; 

- Recunoaşterea modalităţilor de demarare 

şi frânare. 

 

1. Poziţia optimă a conducătorului la volan. 

Ajustarea şi amenajarea locului de muncă. 

Poziţionarea corectă a mâinilor pe volan şi a 

levierului cutiei de viteze. Poziţionarea 

picioarelor şi modalităţile de acţionare a 

pedalelor. Folosirea centurii de siguranţă.  

2. Modalităţi de acţionare corectă a 

dispozitivelor de comandă. Ordinea de 

pornire a motorului, demararea din loc şi 

oprirea vehiculului. Mânuirea volanului. 

Demarajul utilizat în diverse situaţii de 

trafic. Frânarea. 

3. Informativitatea autovehiculului şi utilizarea 

dispozitivelor de iluminare şi semnalizare. 

Eventualul pericol din motive de utilizare 

incorectă a dispozitivelor de iluminare şi 

semnalizare. 

8. Particularităţile de conducere a vehiculului în diverse condiţii de drum 

UC.8. Aplicarea  particularităţilor de 

conducere a vehiculului în diverse condiţii 

de drum: 

- Recunoaşterea noţiunilor de gabarit 

lateral static şi dinamic; 

- Analizarea comparativă între spaţiul ce îl 

ocupă vehiculul la deplasarea liniară şi în 

curbă cu diferite viteze de deplasare; 

- Descrierea manevrelor la trecerea printr-

o poartă de gabarit, garaj, tunel, la 

executarea deplasării cu spatele şi 

metodele de întoarcere; 

- Identificarea regulilor de siguranţă în 

cazul trecerilor pentru pietoni şi la staţiile 

1. Conducerea autovehiculului în spaţiu 

limitat. Conducerea vehiculului în fluxul de 

transport. Manevre de ocolire/depăşire a 

vehiculelor şi trecerea în sensuri opuse. 

2. Conducerea autovehiculului pe timp de 

noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă. 

Conducerea autovehiculului în condiţii 

rutiere dificile. 

3. Dificultăţi existente la deplasarea prin 

intersecţii. Modalităţi şi procedee de 

orientare înainte de intrarea în intersecţie. 

Reguli de siguranţă ce trebuie respectate la 

deplasarea prin intersecţii. 

4. Dificultăţi existente în cazul deplasării prin 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

vehiculelor de rută. trecerile la nivel cu căile ferate. Pericolul ce-

l reprezintă trenul, în timpul deplasării pe 

calea ferată, vehiculelor oprite în  faţa 

trecerii. Reguli de siguranţă ce trebuie 

respectate la deplasarea prin trecerile la 

nivel cu căile ferate. 

5. Particularităţi de conducere a 

autovehiculului pe lângă staţiile vehiculelor 

de rută şi pe trecerile pentru pietoni. 

9. Securitatea circulaţiei rutiere 

UC.9. Analizarea factorilor ce influenţează 

securitatea circulaţiei rutiere: 

- Definirea necesităţii formării 

deprinderilor corecte de conducere a 

autovehiculului ca bază a siguranţei 

rutiere; 

- Identificarea propriului potenţial 

psihofiziologic pentru a evita erorile în 

conducerea autovehiculului; 

- Descrierea comportamentului 

conducătorului de autovehicul în timpul 

accidentului rutier; 

- Stabilirea legăturii între profilaxia 

accidentelor rutiere şi siguranţa traficului 

rutier; 

- Enumerarea influenţei parametrilor 

geometrici asupra capacităţii de trecere şi 

stabilităţii de deplasare a vehiculului. 

1. Abilităţi de conducere a autovehiculului, 

forme de accelerări, semnificaţia menţinerii 

vitezei constante de deplasare asupra 

consumului de combustibil. 

2. Semnificaţia conducătorului în sistemul 

conducător - autovehicul - drum-

mediu(CADM). Fiabilitatea conducătorului 

de autovehicul şi factorii ce o influenţează. 

3. Particularităţile psihofiziologice privind 

activitatea conducătorului de autovehicul. 

Psihofiziologia, psihomotricitatea şi reacţiile 

conducătorului de vehicul. 

4. Noţiunea de accident în traficul rutier. 

Factorii ce contribuie la producerea 

accidentelor în traficul rutier. Clasificare 

accidentelor în traficul rutier. Fazele 

accidentului în traficul rutier. 

5. Abilităţi de conducere a autovehiculului. 

10.Cerinţele de siguranţă la echiparea autovehiculelor 

UC.10. Identificarea cerinţelor de siguranţă 

la echiparea autovehiculelor: 

- Stabilirea legăturii între cerinţele 

înaintate de Regulamentele ECE-ONU în 

raport cu dispozitivele de iluminare ale 

vehiculelor şi siguranţa de deplasare; 

- Respectarea şi aplicarea corectă a 

normelor tehnice de utilare a 

autovehiculului cu dispozitive de iluminare 

exterioară şi dispozitive de semnalizare 

luminoasă şi sonoră în vederea sporiri 

siguranţei de deplasare; 

- Recunoaştereanoţiunilor de maniabilitate 

şi stabilitate a vehiculului; 

- Analizarearelaţiei cauză-efect: 

maniabilitatea şi stabilitatea vehiculului şi 

1. Cerinţe înaintate de Regulamentele ECE-

ONU în raport cu dispozitivele de iluminare 

ale vehiculelor. Motivele ce impun restricţii 

circulaţiei pe drumurile publice ale 

vehiculelor ce au volanul amplasat pe 

partea dreaptă a axei longitudinale a lor 

2. Forţa la roată. Rezistenţa. Semnificaţia 

sistemului de frânare eficace din punct de 

vedere al siguranţei. Particularităţi de 

frânare a ansamblurilor de vehicule. 

3. Norme tehnice de utilare a autovehiculului 

cu dispozitive de iluminare exterioară şi 

dispozitivele de semnalizare luminoasă şi 

sonoră. 

4. Proprietăţile dinamice şi de stabilitate a 

vehiculului, stabilitatea longitudinală, 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

siguranţa de deplasare; 

- Enumerarea elementelor de siguranţă 

activă, pasivă, ecologică şi post-crash a 

vehiculului. 

transversală şi cerinţe de amplasare a 

centrului de greutate. 

5. Siguranţa activă, pasivă, post- crash şi 

ecologică a vehiculului. 

11. Drumul şi mediul 

UC.11. Analizarea factorilor ce influenţează 

drumul şi mediul: 

- Definirea şi clasificarea drumurilor; 

- Recunoaşterea elementelor componente 

ale drumului; 

- Stabilirea legăturilor între lăţimea 

carosabilului, numărul benzilor de 

circulaţie şi gabaritele admisibile ale 

autovehiculului; 

- Analizarea legăturilor între coeficientul 

de aderenţă, condiţii rutiere şi conducerea 

în siguranţă a vehiculului. 

1. Condiţii de drum şi siguranţa circulaţiei 

rutiere. 

12. Acordarea primului ajutor medical 

UC.12. Specificarea operaţilor de acordare 

a primului ajutor medical persoanelor 

implicate în accident de circulaţie: 

- Comprehensiunea consecutivităţii şi 

corectitudinii acţiunilor de asistenţă 

urgentă pentru fiecare caz concret; 

- Utilizarea corectă a conţinutului trusei 

medicale; 

- Stabilirea legăturii între securitatea: 

personală – martorilor – accidentatului – 

locul accidentului; 

- Descrierea metodelor de acordare a 

primului ajutor medical în cazul fracturilor, 

stopului cardiac, hemoragiilor etc. 

1. Bazele anatomiei şi fiziologiei corpului 

uman. 

2. Principii de acordare a asistenţei de 

urgenţă, trusa medicală. Securitatea 

personală. 

3. Securitatea martorilor. Securitatea 

accidentatului. 

4. Securitatea locului accidentului. 

5.  Modalităţi de evaluare a stării 

accidentatului şi de acordare a asistentei 

medicale de urgenţă. 

13. Educaţia antidrog 

UC.13. Stabilirea stării de ebrietate a 

participanţilor la trafic: 

- Descrierea pericolului stării de ebrietate 

pentru conducătorii de autovehicule, 

pasageri, pietoni; 

- Analizarea legislaţiei în vigoare şi 

documentelor normative privind 

combaterea beţiei, alcoolismului şi 

narcomaniei; 

- Stabilirea legăturii între consumul de 

alcool şi schimbările psio-funcţionale ale 

organismului uman; 

1. Aspecte etiologice, psihologice şi fiziologice ale 

consumului abuziv de alcool, consumului ilicit 

de droguri şi alte substanţe psihotrope. 

Aspectul juridic al consumului abuziv de alcool, 

consumului ilicit de droguri şi alte substanţe 

psihotrope. 

2. Tabloul clinic al stării de ebrietate (etiologie 

diferită). 

3. Regulamentul privind modul de testare 

alcoolscopică şi examinare medicală pentru 

stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei. 

4. Regulamentul privind modul de testare 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

- Identificarea tabloului clinic al stării de 

ebrietate de diferită provenienţă; 

- Catalogarea noţiunilor şi termenilor 

semnificativi: stare de ebrietate, substanţe 

ce provoacă ebrietatea, instituţie medico-

sanitară abilitată, testare alcoolscopică, 

examinare medicală, analiză de laborator. 

alcoolscopică şi examinare medicală pentru 

stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul  

individual Prelegeri  Practice 

1. Dispoziţii generale 6 6 - - 

2. Drepturile, obligaţiile şi restricţiile pentru 

conducătorii de vehicule 
8 6 - 2 

3. Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere 26 22 - 4 

4. Reguli privind circulaţia vehiculelor 24 20 - 4 

5. Obligaţii privind proprietarii şi responsabilii 

de exploatarea vehiculelor, drumurilor şi 

altor construcţii rutiere 

8 4 - 4 

6. Contravenţii şi infracţiuni în circulaţia 

rutieră 
6 4 - 2 

7. Organizarea locului de muncă a 

conducătorului auto 
6 6 - - 

8. Particularităţi de conducere a vehiculului în 

diverse condiţii de drum 
12 10 - 2 

9. Securitatea circulaţiei rutiere 14 10 - 4 

10. Cerinţe de siguranţă la echiparea 

autovehiculelor 
14 12 - 2 

11. Drumul şi mediul 6 2 - 4 

12. Acordarea primului ajutor medical 12 10 - 2 

13. Educaţia antidrog 8 8 - - 

T O T A L 150 120 0 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi 

de evaluare 

Termene 

de realizare 

I. Drepturile, obligaţiile şi restricţiile pentru conducătorii de vehicule 

Vârsta minimă a conducătorilor de vehicule 

pentru a conduce pe drumurile publice diferite 

categorii de vehicule. 

Completarea 

tabelului 
Comunicare 

Săptămâna 

16 

II. Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere 

Semnalele agentului de circulaţie şi semnalele 

luminoase la dirijarea circulaţiei vehiculelor de 

rută.(Tramvaielor) 

Schiţe Comunicare 
Săptămâna 

17 

Descrierea indicatoarelor prezente în 

regulamentul din România şi Ucraina ce diferă 

de indicatoarele din Republica Moldova. 

Tabel 
Comunicare 

 

Săptămâna 

18 

III. Regulile privind circulaţia vehiculelor 

Acţiunile conducătorului la circulaţia în 

intersecţii şi trecerilor la nivel cu calea ferată. 
Test 

Testare 

scrisă 

Săptămâna 

19 

Regulile de circulaţie a bicicliştilor, vehiculelor 

cu tracţiune animală, vehiculelor trase sau 

împinse cu braţele.  

Determinarea obligaţiilor pentru circulaţia 

pietonilor şi a coloanelor de pietoni. 

Test  Comunicare 
Săptămâna 

20 

IV. Obligaţii privind proprietarii şi responsabilii de exploatarea vehiculelor, drumurilor şi 

altor construcţii rutiere 

Succesiunea operaţiilor tehnice îndeplinite de 

către şeful de control tehnic la admiterea în 

circulaţie a autovehiculelor la întreprinderile de 

transport auto. 

Tabel Comunicare 
Săptămâna 

21 

Analiza şi corectitudinea de completare a foilor 

de parcurs  Mostră 

foii de 

parcurs 

completate 

Săptămâna 

22 

V. Contravenţii şi infracţiuni în circulaţia rutieră 

Răspunderea administrativ-disciplinară a 

conducătorilor de vehicule. 

Completarea 

tabelului 
Comunicare 

Săptămâna 

23 

VI. Particularităţi de conducere a vehiculului în diverse condiţii de drum 

Conducerea autovehiculului pe timp de zăpadă, 

polei şi în condiţii de vizibilitate redusă. 

Complatarea 

tabelului 
Comunicare 

Săptămâna 

24 

VII. Securitatea circulaţiei rutiere 

Măiestria în conducerea autovehiculului. Studiu de caz Comunicare 
Săptămâna 

25 

Stabilirea circumstanţelor şi achiziţia urmelor la 

locul accidentelor 

Prezentarea 

schiţelor 
Comunicare 

Săptămâna 

26 

VIII. Cerinţe de siguranţă la echiparea autovehiculelor 
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Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi 

de evaluare 

Termene 

de realizare 

Cerinţe de echipare a autovehiculelor la 

circulaţia pe timp de iarnă. 
Tabel Comunicare 

Săptămâna 

27 

IX. Drumul şi mediul 

Parametrii constructivi ai drumurilor. 
Schiţe Comunicare 

Săptămâna 

28 

Întreţinerea drumurilor, controlul calităţii de 

întreţinere a drumurilor. 
Studiu de caz Comunicare 

Săptămâna 

29 

X. Acordarea primului ajutor medical 

Triajul şi transportarea victimelor.  Situaţie 

problemă 
Demonstrare  

Săptămâna 

30 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Conform planului de învăţământ nu sunt prevăzute separat lucrări practice. Exerciţii practice se 

vor realiza în cadrul realizării unităţilor de învăţare, combinând formarea cunoştinţelor şi 

abilităţilor într-un demers didactic. 

 

IX. Sugestii metodologice 

Elementele de bază ale Curriculumului sunt competenţele ce trebuie formate şi 

dezvoltate în procesul de formare profesională. Acestea vor fi formate prin organizarea 

eficientă a procesului de instruire. Pentru aceasta sunt necesare două condiţii: 

1. Organizarea activităţilor.  

Pentru buna organizare a procesului didactic ambii participanţi necesită de a-şi 

organiza activităţile. De modul cum sunt organizate acestea depinde în mare măsură nivelul de 

formare a competenţelor. În această ordine de idei, în procesul de organizare a activităţilor se 

vor asigura: 

 condiţii optime pentru buna colaborare dintre elev şi profesor;  

 un set de procese care duc la îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţi;  

 un nivel de implicare a părţilor acţionând în baza unor reguli şi acţiuni prestabilite. 

2.Selectarea adecvată a metodelor de instruire.  

Se recomandă utilizarea metodelor de instruire precum: 

 Simularea şi modelarea. Simularea este utilizată pentru prezentarea la faza iniţială a 

unor concepte, oferind posibilitatea de ghidare a activităţii elevului în bază de situaţii practice. 

Prin intermediul acestei metode se pot reda, prin analogie, diverse situaţii, raţionamente, care 

pot să reprezinte relaţii dintre obiecte, fenomene, procese etc. În deosebi simularea va fi 

aplicată la acordarea primului ajutor medical. 

Notă! De menţionat că pentru realizarea deplină a demersului educaţional, la predarea 

unităţii de învăţare Acordarea primului ajutor medical şi Educaţia antidrog va fi implicat un 

medic. 
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 Problematizarea va fi o metodă aplicată frecvent la studierea disciplinei, deoarece 

elevul necesită a fi pus în diverse situaţii care să-l motiveze în găsirea soluţiilor. Conform 

acestei metode elevul este pus în faţa unor dificultăţi create în mod deliberat, şi prin depăşirea 

lor învaţă să acţioneze în situaţii dificile la trafic. Punctul forte al metodei îl constituie situaţia-

problemă. Din considerente este necesar de a formula corect situaţia. La crearea situaţie de tip 

problemă se va ţine cont de următoarele caracteristici:  

A. Situaţia trebuie să prezinte o dificultate pentru instruit, iar pentru a găsi soluţia, 

acesta se va confrunta cu efort de gândire;  

B. Situaţia trebuie să prezinte interes, astfel încât acesta să acţioneze spre a rezolva 

problema;  

C. Situaţia trebuie să orienteze activitatea instruitului spre a rezolva problema şi de al 

cointeresa pe acesta de a dobândi noi cunoştinţe;  

D. Rezolvarea situaţiei nu va fi posibilă fără a apela la resursele recent dobândite. 

Prin intermediul situaţiei create, instruitul este cointeresat de a studia, analiza şi a 

participa la rezolvarea problemei. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea a patru 

etape: 

1. Formularea problemei – este descrisă situaţia problemă, explicarea, după necesitate 

a diferitor puncte cheie, care ar permite  instruitului să perceapă problema;  

2. Studierea problemei – se lucrează în mod independent, sunt reactualizate anumite 

resurse;  

3. Determinarea soluţiei – în cadrul acestei etape sunt pregătite resursele necesare, se 

descoperă mijloacele care duc la rezolvarea problemei şi este analizat modul de aplicare a 

acestora în determinarea soluţiei;  

4. Obţinerea rezultatului final – se analizează rezultatul obţinut şi formează anumite 

concluzii. 

Pentru realizarea demersului educaţional profesorul va recurge la proiectarea de lungă 

durată şi proiectarea curentă a lecţiei, care va facilita asimilarea conţinutului cursului şi a 

materiei. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

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 curentă se va realiza în formă orală şi scrisă, propunem următoarele 

instrumente de evaluare continuă în scris: 

 Fişe test; 

 Fişe de lucru. 

În parcurgerea unităţii de curs se va utiliza evaluare formativă şi la final una sumativă 

pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte 

dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul.. 

Evaluarea finală  a cunoştinţelor obţinute de elevi în cadrul unităţii de curs se va realiza prin 

examen în scris la finele cursului. Se recomandă ca elevilor să fie propus spre realizare un test 

docimologic . 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Cerinţe faţă de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Planşe de studii 

Tablă zincată 

Proiector multimedia 

Machete electrificate de dirijare a circulaţiei 

Mostre de reglementare ale circulaţiei în intersecţii 

Machete de instrucţie 

Pentru soluţionarea testelor de 

examinare 

Calculatoare, test format electronic 

 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Monitorul oficial al Republicii Moldova www. monitorul oficial 

al Republicii Moldova 

 

2. Onceanu V.,„Organizarea şi siguranţa 

traficului rutier”, Chişinău, 2006. 
Librărie 

 

3. Onceanu V.,„ Bazele comportamentului în 

conducerea autovehiculului şi siguranţa 

circulaţiei rutiere”. Chişinău, 2008 

Librărie 

 

4. Regulamentul circulaţiei rutiere cu 

modificări şi completări. Chişinău, 2016. 

Biblioteca instituţiei 

www. RCR. md 

50 

5. Teste de examinare. Server local al 

instituţiei, format 

electronic 

www.testauto.eu 

 

6. Regulamentul şi securitatea circulaţiei 

rutiere. Ududovici D.  Chişinău: 2010. 
Biblioteca instituţiei 

50 

 

 

 

 

http://www.monitorul/
http://www.testauto.eu/



