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I. Preliminarii 

Modulul Punerea în funcțiune a vehiculelor I și II face parte din unitățile de curs de bază a 

componentei de profil pentru pregătirea la specialitatea Mecatronică mașini şi utilaje agricole, 

învățământ profesional tehnic. Curriculum asigură formarea competențelor profesionale 

specifice, identificate în Standardul de calificare al tehnicianului mecatronică la aceiași 

specialitate. Modulul se va studia în semestrele II și III și se va finaliza cu evaluarea 

competențelor în cadrul examenului la finele fiecărui semestru.  

Modulul Punerea în funcțiune a vehiculelor I și II are un rol important în formarea competenței 

de organizare și coordonare a lucrărilor de demontare, montare a echipamentului de lucru și 

punere în funcțiune a vehiculelor.  

Totodată modulul este orientat spre formarea la elevi a competențelor-cheie și transversale, 

necesare viitorilor tehnicieni pentru o integrare cât mai reușită în piața muncii și o adaptare 

socială rapidă, respondentă la schimbările actuale și de perspectivă. Aceste competențe sunt 

dezvoltate pe parcursul întregii perioade de instruire a formabilului cu accent substanțial pe 

următorul set de rezultate ale învățării specifice pentru tehnicianul mecatronică: 

- Competența de interacțiune socială, necesară pentru organizarea procesului de lucru în 

colectiv, cu accent preponderent pe aplicarea corectă în comunicare a terminologiei de 

specialitate, inclusiv în limba străină în funcție de solicitarea agentului economic. 

- Autonomia și responsabilitatea în condiții de muncă, care sunt, de obicei, previzibile, vor 

asigura formarea la elev a unui șir de cunoștințe, deprinderi și atitudini, vor facilitata realizarea 

cu succes a sarcinilor de lucru. O atenție sporită se va axa pe aplicarea prevederilor legale 

privind sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, inclusiv de 

prevenire și stingere a incendiilor specifice atelierelor de reparație și de aplicare a normelor de 

protecție a mediului. Elevul va identifica metode, mijloace, elemente pentru care există soluții, 

remedieri, asigurând astfel îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 

Formarea competențelor profesionale specifice modulului se va baza pe competențele și 

abilitățile acumulate în cadrul disciplinelor fizică, matematică și modulele din componenta de 

profil, studiate anterior sau în paralel. La rândul său conținuturile studiate în cadrul modulului 

Punerea în funcțiune a vehiculelor I și II vor sta la baza studierii modulelor: Exploatarea parcului 

de mașini și tractoare, Mentenanța mașinilor și utilajelor agricole, Regulamentul circulației 

rutiere etc. 

II. Motivația, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

Piața muncii solicită specialiști competenți și capabili să contribuie la soluționarea problemelor 

parvenite în activitatea unităților economice din domeniul mașinilor și utilajelor agricole. 

Demersurile modulului sunt centrate pe formarea și dezvoltarea competențelor necesare 

specialistului pentru a fi solicitat pe piața muncii. Pornind de la esența teoriei instruirii și de la 

modul de predare a conținuturilor prezentul modul va dezvoltă la elevi capacități de soluționare 

a problemelor legate punerea în funcțiune a vehiculelor, orientându-i spre activități 

independente. 

În rezultatul studierii modulului, cât și formării competențelor profesionale specifice, viitorul 



3 
 

specialist va deține cunoștințe aplicabile și competențe privind:  

- analiza construcției vehiculelor agricole, refuzurilor și defecțiunilor caracteristice; 

- identificarea cauzele apariției problemelor;   

- aplicarea metodelor moderne de întreținere, reparație și  control a stării tehnice a vehiculelor, 

a calității operațiilor de reparație; 

- aplicarea utilajului tehnologic, dispozitivelor și sculelor la întreținerea tehnică și reparație,  

 - respectarea regulilor de exploatare și principiilor de funcționare; 

- organizarea păstrării și evidenței vehiculelor, pieselor de schimb și a materialelor de reparație 

Urmare a parcurgerii modulului viitorii specialiști în activitatea profesională vor realiza: 

transmiterea clientului spre folosință vehicule. Pentru aceasta ei vor planifica lucrări de 

deservire și control conform instrucțiunilor producătorului, vor acorda clienților și personalului 

de deservire indicații referitoare la punerea în funcțiune, modul de utilizare, de mentenanță și 

parametrii de setare, funcționarea sau scoaterea acestora din funcțiune. Specialistul, în toate 

acțiunile, va respecta prevederile legale și indicațiile producătorului, va argumenta clientului 

măsurile de inspectare și de scoatere din funcțiune a vehiculelor prin documentarea 

activităților realizate.  

 

III. Competențe profesionale specifice 

În cadrul modului Punerea în funcțiune a vehiculelor I și II se vor forma următoarele competențe 

profesionale reflectate în Standardul de calificare la specialitatea Mecatronică mașini și utilaje 

agricole: 

CPS2. Asamblarea mașinilor și utilajelor agricole; 

CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole; 

CPS 5. Efectuarea activităților de mentenanță preventivă a mijloacelor tehnice agricole; 

CPS 6. Efectuarea mentenanței corective a mijloacelor tehnice agricole. 

Pentru obținerea competențelor profesionale specifice, în cadrul studierii conținuturilor 

modulului se vor forma următoarele competențe specifice modulului: 

UC1. Identificarea ciclurilor de lucru ale motoarelor cu ardere internă 

UC 2. Reglarea principalelor mecanisme și sisteme ale motoarelor vehiculelor agricole 

UC3. Reglarea echipamentului electric și punerea în funcțiune a vehiculelor 

UC4. Reglarea transmisiei de putere la vehicule  

UC5. Reglarea părții rulante, mecanismelor de direcție și sistemelor de frânare a vehiculelor 

UC6. Demontarea și montarea echipamentului de lucru si punerea în funcțiune a vehiculelor 

conform instrucțiunilor producătorului 

IV. Administrarea modulului 

Codul și denumirea 
modulului 

Semestrul 
Numărul de ore Modali 

tatea de 
Număru

l de Total Contact direct Lucru 
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Prelegeri 
Practică/ 
Seminar  

individual evaluare credite 

P.02.O.014 Punerea 

în funcțiune a 

vehiculelor I 

2 120 40 60 20 Examen 4 

P.03.O.020 Punerea 
în funcțiune a 
vehiculelor II 

3 120 15 45 60 Examen 4 

 

V. Unități de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

Punerea în funcțiune a vehiculelor I 

1. Vehicule. Motoare cu ardere internă 

UC1. Identificarea 
ciclurilor de lucru ale 
motoarelor cu ardere 
internă 

1.1 Componentele de bază ale 
vehiculelor. 
1.2 Construcția, modul de 
funcționare și reglarea 
autovehiculelor. 
1.3 Ciclurile de lucru ale 
motoarelor cu ardere internă 
(MAI) 
1.4 Descrierea tehnică a 
construcției de bază a motorului 
cu ardere internă. 
1.5 Descrierea tehnică a 
construcției de bază a tractorului și 
automobilului 

A1 Identificarea particularităților 
ciclurilor de lucru ale motoarelor 
cu ardere internă  
A2 Alegerea instrumentelor 
necesare la efectuarea 
procesului de  dezasamblare, 
asamblare  
A3 Executarea operațiilor de 
dezasamblare ale motoarelor cu 
ardere internă  
A4 Planificarea procesului de 
asamblare  
A5 Executarea operațiilor de 
asamblare și punere în funcțiune 
ale motoarelor cu ardere internă 

2. Motoarele vehiculelor. Mecanisme și sisteme 

UC 2. Reglarea 
principalelor mecanisme 
și sisteme ale 
motoarelor vehiculelor 
agricole 
 

2.1. Descrierea tehnică, parametrii 
de reglare a principalelor 
mecanisme și sisteme  

2.2. Mecanismul bielă- manivelă 
2.3. Mecanismul de distribuție a 
gazelor 

2.4. Sistemul de alimentare a 
motorului cu aprindere prin 
scânteie (MAS) 

2.5. Sistemul de alimentare și 
regulatoarele motorului cu 
aprindere prin comprimare (MAC) 

2.6. Sistemul de ungere a 
motorului 

2.7. Sistemul de răcire a motorului 
2.8. Sistemul de pornire a 

A6 Dezasamblarea 
componentelor de bază ale 

motorului cu aprindere prin 
scânteie (MAS) 
A7 Asamblarea componentelor 
de bază ale motorului cu 
aprindere prin scânteie  
A8 Dezasamblarea 
componentelor de bază ale 
motorului cu aprindere prin 
comprimare 
A9  Asamblarea componentelor 
de bază ale motorului cu 
aprindere prin comprimare 
A10 Reglarea sistemului de 
ungere a motorului 
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motorului  A11 Reglarea sistemului de 
răcire a motorului 
A12 Reglarea sistemului de 
pornire a motorului 
A13 Efectuarea de reglaje și 

control final 

Punerea în funcțiune a vehiculelor II 

3. Echipamentul electric al vehiculelor 

UC3. Reglarea 
echipamentului electric 
și punerea în funcțiune a 
vehiculelor 
 

3.1 Destinația și părțile 
componente ale echipamentului 
electric.   
3.2 Descrierea tehnică, 

parametrii de reglare. Bateriile de 
acumulatoare 
3.3 Sistemul de aprindere 
3.4 Sistemul electric de pornire al 

motoarelor 
3.5 Sistemul de iluminat și 

semnalizare 
3.6 Aparate de măsurat și control 

A14 Ajustarea parametrilor 
electronici de funcționare 
conform cerințelor tehnice 
A15 Alegerea instrumentelor 
necesare procesului de verificare 
a parametrilor electrici ai 
vehiculului 
A16 Diagnosticarea 

echipamentului electronic și a 

funcționalității componentelor 

acestuia 

A17 Verificarea funcționalității 

sistemului electronic (iluminare, 

sistemul de semnalizare, 

sistemul de pornire-oprire, 

indicatorii panoului de comandă) 

A18 Înlăturarea abaterilor 

depistate în sistemul electric și 

electronic (înlocuirea 

elementelor de iluminare, 

indicatorilor cu defect etc.). 

A19 Verificarea parametrilor 
echipamentului electric la 
punerea în funcțiune a 
vehiculului 

4. Transmisia de putere a vehiculelor 

UC4. Reglarea 
transmisiei de putere la 
vehicule 

4.1 Descrierea tehnică, 
parametrii de reglare a  
transmisiilor 
4.2 Ambreiaje. Transformatoare 
hidraulice 

A20 Stabilirea traseului cuplului 
motor de la MAI la roțile 
motoare 
A21 Depistarea și înlăturarea 
defecțiunilor 
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4.3 Cutiile de viteze, cutiile 
distribuitoare și reductoare de 
viteze. Cuplaje intermediare și 
transmisii cardanice 
4.4 Punțile conducătoare 
(motoare) ale tractoarelor cu roți 
și automobilelor 
4.5 Punțile motoare ale 
tractoarelor cu șenile 

A22 Executarea operațiilor de 
demontare și montare, reglare 
tehnică de bază la ambreiaj, 
cutia de viteză şi punți 
A23 Efectuarea reglajelor și 
controlului final conform 
cerințelor tehnice 
A24 Monitorizarea funcționării 

vehiculelor în regim de 

transportare (aparatul de rulare, 

cutia de transmisie, ambreiaj, 

echipamente electrice etc.) 

5. Partea rulantă, mecanisme de direcție, sisteme de frânare ale vehiculelor 

UC5. Reglarea părții 
rulante, mecanismelor 
de direcție și sistemelor 
de frânare a vehiculelor  

5.1 Partea rulantă a automobilelor 
și tractoarelor cu roți. Descrierea 
tehnică, parametrii de reglare 

5.2 Partea rulantă a tractoarelor 
pe șenile 

5.3 Mecanisme de direcție 
5.4 Sisteme de frânare 
 

A25 Efectuarea lucrărilor de 
demontare, montare și reglare a 
componentelor părții rulante 
A26 Efectuarea lucrărilor de 
demontare, montare și reglare a 
mecanismului de direcție 
A27 Efectuarea lucrărilor de 
demontare, montare și reglare a 
sistemului de frânare 
A28 Monitorizarea funcționării 
vehiculelor în regim de 
transportare (sistemul de 
frânare, mecanismul de direcție, 
echipamente electrice etc.). 
 

6. Echipamentul de lucru la vehicule 

UC6. Demontarea si 

montarea 

echipamentului de lucru 

si punerea în funcțiune a 

vehiculelor conform 

instrucțiunilor 

producătorului 

 

6.1 Descrierea tehnică, parametrii 
de reglare a echipamentului de 
lucru 

6.2 Sisteme hidraulice de 
suspendare 

6.3 Echipament de lucru auxiliar la 
tractoare și automobile 

6.4 Parametrii de exploatare și 
metode de reglare a agregatelor 
agricole 

6.5 Cerințe tehnice la conservarea 
vehiculelor 

 

A29 Organizarea demontării, 

montării echipamentului de lucru 

A30 Determinarea necesarului 
de piese de rezervă, ansambluri 
si subansambluri   
A31 Realizarea procesului de 
agregare a mașinilor cu utilaje și 
instalații agricole 
A32 Executarea operațiunilor 
necesare la demontarea, 
montarea agregatelor pe 
sistemul de suspendare 
A33 Executarea operațiunilor 
necesare la reglarea agregatelor 
A34 Verificarea funcționării 
fiabile a agregatelor în ansamblu 
A35 Determinarea parametrilor 
de funcționare a echipamentului 
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VI. Repartizarea orelor pe unități de învățare 

Nr Unități  
de învățare 

Numărul de ore Studiu 
individual 

Ore de contact direct după 
locul de instruire 

Total Contact direct I/I I/A 

IT IP IT IP IT IP 

Punerea în funcțiune a vehiculelor I 

1. Vehicule. Motoare 
cu ardere internă 

30 6 18 6 
6   18 

2. Motoare ale 
vehiculelor. 
Mecanisme și 
sisteme 

90 34 42 14 

 
 

34 

   
 

42 

 Total semestrul II 120 40 60 20 40   60 

Punerea în funcțiune a vehiculelor II 

3. Echipamentul 
electric al vehiculelor 

37 5 12 20 5   12 

4. Transmisia de putere 
a vehiculelor 

44 5 19 20 5   19 

5. Partea rulantă, 
mecanisme de 
direcție, sisteme de 
frânare ale 
vehiculelor 

25 3 10 12 

 
 

3 

   
 

10 

6. Echipamentul de 
lucru la vehicule 

14 2 4 8 2   4 

 Total semestrul III 120 15 45 60 15   45 

 Total general 240 55 105 80 55   105 

 

de lucru 
A36 Compararea parametrilor de 
funcționare cu valorile standard 
A37 Scoaterea din funcțiune și 
retragerea din uz a vehiculelor, 
conform instrucțiunilor 
producătorului 
A38 Luarea măsurilor pentru 
evitarea daunelor tehnice și a 
pericolelor 
A39 Setarea echipamentelor de 
lucru 
A40 Documentarea parametrilor 
de funcționare 
A41 Realizarea măsurilor de 
conservare a vehiculelor 
A42 Realizarea masurilor de 
scoatere a vehiculelor de la 
conservare    
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiu individual Produs de 
elaborat 

Modalități de 
evaluare 

*Termen 
de 

realizare 

Punerea în funcțiune a vehiculelor I 

1. Vehicule. Motoare cu ardere internă 

1.1 Clasificarea vehiculelor, particularitățile 
constructive și de exploatare 

Tabel 
completat 

Prezentarea 
tabelului 

* 

1.2 Prezentarea vehiculelor moderne utilizate în 
domeniul agricol, destinația, descrierea, parametrii 
tehnici 

Fișă de 
prezentare 

Prezentare fișei * 

2. Motoarele vehiculelor. Mecanisme și sisteme 

2.1 Clasificarea motoarelor, particularitățile 
constructive și de exploatare 

Tabel 
completat 

Prezentarea 
tabelului 

* 

2.2 Identificarea caracteristicilor tehnice de bază ale 
motoarelor vehiculelor 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

* 

Punerea în funcțiune a vehiculelor II 

3. Echipamentul electric al vehiculelor 

3.1 Bateriile de acumulatoare. Principiul de lucru, 
construcția și caracteristicile 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

* 

3.2 Sisteme de alimentare cu energie la două niveluri 
de tensiune. Necesitatea reglării tensiunii. Scheme de 
funcționare a reglatoarelor de tensiune  

Schema 
analizate  

Prezentarea 
schemei  

* 

3.3 Instalații de aprindere electronice. Metodele de 
distribuție a tensiunii înalte 

Proiect de 
grup 

Prezentarea 
rezumatului 

* 

3.4 Construcția și funcționarea demaroarelor cu 
acțiune mecanică și electromagnetică. Descrierea 
tehnică 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

* 

3.5 Aparatele de măsurat și control: indicatoare de 
curent și tensiune; indicatorul nivelului de 
combustibil, de presiune a uleiului, temperaturii, 
numărului de turații, cronometru, vitezometru.  
Semnalizatoare. Traductoare 

Tabel 
completat 

Prezentarea 
tabelului 

* 

4. Transmisia de putere a vehiculelor 

4.1 Transmisii hidrodinamice. Agregate hidraulice ale 
transmisiei. Priorități și puncte vulnerabile. 
Perspective de utilizare. Transmisii electrice și mixte 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

* 

4.2 Transformatoare hidraulice. Destinația și 
clasificarea lor, construcția și funcționarea  

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

* 

4.3 Destinația și tipurile cuplajelor intermediare și a 
transmisiilor cardanice. Construcția, particularitățile 
constructive 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

* 

4.4 Tipurile și clasificarea diferențialelor cu blocare 
automată. Priorități și puncte vulnerabile. Construcția 
și funcționarea diferențialului cu came 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

* 

4.5 Reglările angrenării roților dințate și a jocului axial 
în rulmenții transmisiei centrale. Transmisia finală, 

Tabel 
completat 

Prezentarea 
tabelului * 
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clasificarea, tipurile, construcția. Descrierea tehnică, 
parametrii de reglare 

5.  Partea rulantă, mecanisme de direcție, sisteme de frânare ale vehiculelor 

5.1 Partea rulantă a tractoarelor cu roți și cu șenile Diagrama 

Wenn 

Prezentarea  

diagramei 

* 

5.2 Construcția mecanismelor de direcție a 
automobilelor și tractoarelor 

Schemă  Prezentarea 
schemei 

* 

5.3 Construcția sistemelor de frânare a automobilelor  
și a tractoarelor cu roți 

Diagrama 

Wenn 

Prezentarea  

diagramei 

* 

6.  Echipamentul de lucru la vehicule 

6.1 Cabestanul și mecanismul de ridicare la 
automobile 

Studiu de caz Prezentarea 
rezumatului 

* 

6.2 Cabine ale tractoarelor și automobilelor, cerințele 
față de construcția cabinelor, amenajarea lor,  
descrierea tehnică, parametrii de reglare 

Tabel 
completat 

Prezentarea 
tabelului 

* 

*Notă: Termenul de realizare conform rutei de parcurgere a componentelor planului de 

învățământ 

VIII. Lucrările practice recomandate  

Punerea în funcțiune a vehiculelor I 

1. Analiza construcției tractorului și automobilului 
2. Analiza părților constructive a vehiculelor 
3. Montarea și demontarea motorului cu ardere internă (M.A.I.) 
4.  Montarea și demontarea motorului de vehicul. 
5. Asamblarea pieselor grupului piston- cilindru a motorului 
6. Executarea operațiilor de asamblare a pieselor grupului piston- cilindru 
7. Analiza construcției pieselor mecanismului de distribuție 
8. Executarea operațiilor de dezasamblare asamblare a pieselor mecanismului de distribuție 
9. Analiza construcției pompelor de benzină și mono injectoarelor 
10. Executarea operațiilor de dezasamblare asamblare a pompelor de benzină și mono 

injectoarelor 
11. Identificarea particularităților constructive ale injectoarelor, filtrelor de combustibil, 

Turbocompresoarelor 
12.  Executarea operațiilor de dezasamblare asamblare ale injectoarelor, filtrelor de 

combustibil, turbocompresoarelor 
13. Identificarea particularităților constructive ale pompelor şi filtrelor de ulei 
14. Executarea operațiilor de dezasamblare asamblare ale pompelor şi filtrelor de ulei. 
15. Identificarea particularităților constructive ale pompei lichidului de răcire, radiatorului, 

termostatului 
16. Analiza particularităților constructive ale sistemului de pornire a motorului 

 
Punerea în funcțiune a vehiculelor II 

1. Punerea în funcțiune a echipamentului electric 
2. Analiza construcției și părților componente ale sistemului „electrogen” 
3. Verificarea şi punerea în funcție sistemul „electrogen” 
4. Analiza construcției și părților componente ale sistemului de aprindere 
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5. Verificarea şi punerea în funcție sistemul de aprindere 
6. Analiza construcției și părților componente ale sistemului electric de pornire al 

motoarelor 
7. Verificarea şi punerea în funcție sistemul electric de pornire al motoarelor 
8. Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat şi semnalizare, aparatelor de măsurat și 

control 
9. Punerea în funcțiune a sistemului de iluminat şi semnalizare, aparatelor de măsurat și 

control 
10. Reglarea transmisiilor 
11. Executarea operațiilor de reglare a transmisiilor 
12. Analiza ambreiajelor și transformatoarelor hidraulice, reglarea și punerea în funcțiune 
13. Verificarea şi punerea în funcție a ambreiajelor și transformatoarelor hidraulice. 
14. Analiza cutiilor de viteză, cutiilor distribuitoare și reductoare coborâtoare de viteze, 

cuplajelor intermediare și transmisiilor cardanice 
15. Verificarea şi punerea în funcție a cutiilor de viteză, cutiilor distribuitoare și reductoare 

coborâtoare de viteze, cuplajelor intermediare și transmisiilor cardanice 
16. Analiza punților conducătoare (motoare) ale tractoarelor cu roți și automobilelor 
17. Verificarea şi punerea în funcție punților conducătoare a vehiculelor 
18. Analiza punților motoare ale tractoarelor cu șenile 
19. Verificarea şi punerea în funcție punților motoare a vehiculelor. 
20. Analiza părții rulante a tractoarelor cu roți  și pe șenile 
21. Verificarea şi punerea în funcție a părții rulante a vehiculelor 
22. Reglarea mecanismelor de direcție 
23. Executarea operațiilor de reglare a mecanismelor de direcție 
24. Reglarea sistemelor de frânare 
25. Executarea operațiilor de reglare a sistemelor de frânare 

26. Analiza sistemelor hidraulice de suspendare 
27. Verificarea şi punerea în funcție a sistemelor hidraulice de suspendare. 
28. Montarea, demontarea echipamentul de lucru auxiliar la tractoare şi automobile 

 
IX. Sugestii metodologice 

 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în proiectele 

didactice elaborate de fiecare profesor în funcție de nivelul de pregătire și progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât și de fiecare elev în parte. La selectarea 

metodelor și tehnicilor de predare - învățare - evaluare se va promova o abordare specifică, 

bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului și dezvoltarea 

abilităților individuale. Selectarea strategiilor didactice se vor racorda la scopurile și obiectivele 

propuse; conținuturile planificate; resursele didactice disponibile, nivelul de pregătire inițială și 

capacitățile elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate.  

Profesorul poate alege și aplica acele metode și tehnologii, forme și metode de organizare a 

activității elevilor, în așa fel, ca să asigure o ofertă de instruire diferențiată și flexibilă, care sunt 

adecvate modulului, specialității, capacităților individuale ale elevilor, care asigură randament 

la formarea competențelor preconizate. 

Proiectarea didactică de lungă durată, cât și proiectarea lecțiilor se vor realiza conform 

prezentului curriculum, atât privind competențe necesare de dezvoltat, cât și la conținuturile 

recomandate. 
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În abordarea pragmatică a organizării lecției orientate spre acțiune sunt următoarele puncte de 

reper: 

- situațiile ce prezintă importanță pentru exercitarea atribuțiilor de funcție (învățarea pentru 

acțiune) reprezintă puncte de referință didactice; 

- punctul de reper al învățării îl reprezintă activitățile care sunt, după posibilități, efectuate de 

sine stătător; 

- activitățile urmează a fi planificate, realizate, verificate, în caz de necesitate corectate, și, în 

final, evaluate de sine stătător de către elev; 

- activitățile urmează să stimuleze înțelegerea complexă a realității profesionale, incluzând 

aspecte tehnice, de securitate, economice, ecologice și sociale. 

Lecția orientată spre acțiune reprezintă un concept didactic, care îmbină structurile sistematice 

profesionale și de acțiune. Ea se realizează prin diverse metode de predare. 

Profesorul va utiliza metode, procedee și tehnici de predare – învățare: expunerea, conversația, 

demonstrația, observația, experimentul, studiul de caz, metoda celor 4 pași, metoda 

proiectelor, jocul de rol, precum și lucrul ghidat în grup, modelul acțiunii complete, care 

constituie baza concepției de sarcini de instruire orientate spre acțiune, forme de lucru: 

individual, în perechi și în echipă. 

În corespundere cu cerințele curriculum-ului, profesorul va planifica activități de sinteză, de  

evaluare, precum și activități practice. 

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice modulului, conținuturile, 

activitățile de învățare, resursele, mijloacele și tehnicile de evaluare. 

Varietatea metodelor de predare - învățare - evaluare urmează să asigure asimilarea cerințelor 

curriculare și servesc ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de modul. 

Studiul individual ghidat de profesor se va realiza pentru temele menționate, iar elevilor în 

acest scop, li se propun sarcini individuale. 

Totodată se recomandă elaborarea ca și mijloace de învățare a fișe, tabele, planșe, machete. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Evaluarea evidențiază măsura în care se formează competențele specifice modulului. 

Inițial se recomandă realizarea unei evaluări predictive din domeniul disciplinelor de cultură 

generală (fizică, matematică), care va oferi posibilitatea de diagnosticare a nivelului de 

pregătire a elevilor.  

Pe parcursul semestrului se va realiza evaluarea formativă, în scopul unei evaluări eficiente cu 

utilizarea unor metode tradiționale și de alternativă, prin probe orale și scrise, în funcție de 

unitatea de competență necesară de evaluat. De asemenea se vor utiliza metode precum: 

observarea sistematică a elevilor, urmărind progresul personal; autoevaluarea; portofoliul 

elevului; realizarea proiectelor de grup, studiilor de caz. Metodele utilizate vor fi orientate spre 

valorificarea achizițiilor elevilor și stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă, 

profesorul va elabora instrumente specifice de evaluare.  

Lucrările practice vor dezvoltă abilități și aptitudini de analiză și formare a deprinderilor practice 

și vor servi în calitate de evaluare curentă.  

La evaluarea probelor practice în baza sarcinilor de lucru se va ține cont de   

 sarcini orientate spre acțiune sau caz, unde poate fi evaluată: planificarea, realizarea și 

verificarea de sine stătătoare a rezultatelor; 
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 sarcinile orientate spre caz, unde poate fi evaluată practica profesională comună în 

cadrul proiectelor de grup, studiilor de caz, realizarea sarcinilor în perechi sau grup. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată, pentru a măsura de către cadrele didactice și angajatori 

achizițiile de competențe realizate de către elevilor. 

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și sumativă, profesorul va tine cont de 

competențele specifice modulului. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului 

urmărit și să permită elevilor să demonstreze deținerea de competențe și abilități specifice 

modulului. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual de asemenea vor fi evaluate în bază criteriilor 

și descriptorilor de evaluare. 

La evaluarea rezultatelor învățării, în baza sarcinilor de lucru acordate sau a unei situații de 

acțiune tipică la întreprindere, elevii:  

 planifica lucrări de deservire și control conform instrucțiunilor 

 demonstrează punerea în funcțiune/utilizarea/mentenanța/setarea parametrilor 

sistemelor vehiculelor 

 analizează construcția vehiculelor agricole, refuzurilor și defecțiunilor caracteristice 

 identifică cauzele apariției problemelor 

 realizează activități de întreținere, reparație ș i  control a stării tehnice a vehiculelor,  

 operații de reparație; 

 folosește corect dispozitive și scule la întreținerea tehnică și reparație  

 respectă regulile de exploatare și principiile de funcționare 

 organizează păstrării vehiculelor, pieselor de schimb și a materialelor de reparație 

 propunerea masurilor de scoatere a vehiculelor de la conservare  

 documentează activitățile realizate  

 completează proces verbal de transmitere a vehiculelor. 

În acest scop vor fi clar stabiliți indicatorii și descriptorii de performanță ai procesului și 

produsului realizat de către elev. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor ce trebuie achiziționate și dezvoltate în 

cadrul modulului Punerea în funcțiune a vehiculelor I și II se va asigura un mediu de învățare 

autentic, relevant și centrat pe elev. 

Laboratorul specializat trebuie să fie amenajat și dotat cu standuri, piese, organe de mașini, 

mecanisme, planșe didactice, mochete, mostre, utilaj, instrumente necesare la dezasamblarea, 

asamblarea și punerea în funcțiune a vehiculelor. 

Lucrările practice se vor desfășura atât în laborator cât și în condiții de producție la agentul 

economic din domeniu.  
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XII. Resurse didactice recomandate elevilor 

Nr 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

1.  Anton, V., Popoviciu, M., Fitero, I. Hidraulică și mașini 
hidraulice; Manual pentru studenții facultăților Mecanică, 
Electrotehnică și Mecanică agricolă. Chișinău: Știința 1991.-
448p. 

Bibliotecă 

2.  Arharov, A.M; Isaev, S. I.; Kojinov, I. A. şi a. Termotehnica: 
Manual pentru studenții instituțiilor de învățământ superior. 
Chișinău: Lumina, 1991. 496 p. 

Bibliotecă 

3.  Frăţilă, Mariana; Frăţilă, Georghe Frăţilă, Samoilă. Automobile. 
Cunoaștere, întreținere și reparare București: Editura Didactică 
și pedagogică,  2007 ISBN 973-30-1717-2 

Bibliotecă 

4.  Ion Lacusta, Igor Beșleaga, Angela Bâtcă, Securitatea 
activității vitale Ch:  Tip. ”Print-Aro”, 213 p. ISBN 978-9975-
56-441-0, 2017 

Bibliotecă 

5.  Nicolae Pătraşcu, Ilie Mocioru, Eugenia Mocioru.       
Motoare – tractoare. Manual pentru grupele școlare 
agricole. Meseria: mecanic agricol. București: Editura 
tehnică  agricolă, 1996. 

Bibliotecă 

6.  Toma Dragoş, Neagu Troian, Florescu Ion.  Tractoare 
agricole. București: Editura didactică şi pedagogică, 1999.  

Bibliotecă 

7.  Vergheş, Vasile; Pătraşcu, Nicolae; Popescu, Constantin. 
Îndrumar de lucrări practice. Manual pentru grupele școlare 
agricole. Meseria: mecanic agricol. București: Ediția   tehnică 
agricolă, 1998. 

Bibliotecă 

 

 


