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I. Preliminarii 

Modulul Acționări mecanice face parte din componenta de profil a programului de pregătire la 

specialitatea Mecatronică mașini și utilaje agricole, calificarea tehnician mecatronică, învățământ 

profesional tehnic. Curriculumul modular Acționări mecanice este un document obligatoriu pentru 

realizarea procesului de pregătire profesională a tehnicianului mecatronică, învățământ 

profesional tehnic. 

Modulul Acționări mecanice prevede studiul elementelor de bază ale acționărilor mecanice, ale 

asamblărilor organelor de mașini și utilaje agricole, transmisiilor mecanice și organelor de 

susținere, rezemare și legătură ale mecanismelor mașinilor și utilajelor agricole. Modulul Acționări 

mecanice contribuie la formarea competențelor profesionale specifice, identificate în standardul 

de calificare. 

Modulul Acționări mecanice, se propune a fi studiat în semestrul II al anului I de studii. La baza  

studiului conținuturilor modulului vor sta cunoștințele și competențele din matematică și fizică, 

studiate în cadrul pregătirii de cultură generală. 

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, care vor facilita 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. 

 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Pentru a asigura creșterea economică a țării în domeniul agricol e necesar de a majora 

productivitatea muncii, calitatea lucrărilor agricole, calitatea producției. Calitatea producției 

agricole la nivelul standardelor europene poate fi asigurată prin exploatarea corectă resurselor 

naturale, a mașinilor și utilajelor agricole cu care se prelucrează solul, culturile agricole. 

Tehnica agricolă modernă deține mecanisme și instalații de generație nouă, exploatarea căreia 

necesită specialiști competenți cu un nivel avansat de cunoștințe și abilități profesionale, inclusiv 

ce ține de acționările mecanice ale mașinilor și utilajelor agricole.  

Competențele formate în cadrul modului Acționări mecanice vor fi utile în activitatea ulterioară și 

dezvoltarea profesională, deoarece conceptul mașinilor și utilajelor agricole performante au la 

bază acționări mecanice de funcționare. 
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III. Competențele profesionale specifice modulului 

Competențele profesionale constituie un sistem de cunoștințe, abilități și atitudini, care permit 

realizarea sarcinilor profesionale și reprezintă finalitatea de studii, rezultatul măsurabil, care poate 

fi măsurat și / sau evaluat prin descriptori și structurat pe unități de competențe. 

Competențele profesionale conform Standardului de calificare pentru tehnician mecatronică, 

formate în cadrul modulului Acționări mecanice sunt: 

CPS 2. Asamblarea mașinilor și utilajelor agricole; 

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

Formarea competențelor profesionale menționate se va asigura prin acumularea de cunoștințe din 

conținuturile modulului și dezvoltarea unităților de competență corespunzătoare: 

UC 1. Configurarea și analiza elementelor de bază ale mecanismelor;   

UC 2. Analiza mecanismelor și forțelor care acționează asupra elementelor mecanismului; 

UC 3. Asamblarea organelor de mașini ale mașinilor și utilajelor agricole; 

UC 4. Punerea în funcțiune și mentenanța transmisiilor mecanice ale mașinilor și utilajelor 

agricole; 

UC 5. Configurarea și mentenanța organelor pentru susținere, rezemare și legătură ale 

mecanismelor mașinilor și utilajelor agricole. 
 

IV. Administrarea modulului 

 

 

V. Unități de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. Acționări mecanice, noțiuni de bază  

UC 1. Configurarea și 

analiza elementelor de 

bază ale mecanismelor 

 

1.1 Acționări mecanice destinația, 
clasificarea  
1.2 Noțiuni despre sistem tehnic, 
mașină, mecanism 
1.3 Clasificarea mecanismelor și 
mașinilor. Destinația, construcția, 
principiul de funcționare și reglarea 
mașinilor și utilajelor agricole. 
1.4 Elementul, cupla și lanțul 
cinematic 
1.5 Destinația și clasificarea 
elementelor cinematice 

A1 Abordarea acționării mecanice  
în domeniul mașinilor și utilajelor 
agricole 
A2  Analiza elementelor de bază ale 
mecanismelor 
A3 Configurarea elementelor de 
bază ale mecanismelor 
A4 Configurarea elementelor 
cinematice 
A5  Analiza relațiilor funcționale și 
principiilor de acțiuni ale sistemelor 
componențelor și elementelor 

2. Mecanisme. Principiul formării mecanismelor 

UC 2. Analiza 
mecanismelor și 
forțelor care 
acționează asupra 

2.1 Mecanisme cinematice: 
destinația, clasificarea, domeniul 
de utilizare  
2.2 Analiza structurală a 

A6 Specificarea mecanismele 
conform clasificării 
A7 Identificarea tipurilor de grupe 
cinematice  

 
Semestrul 

 
 

Numărul de ore  
Modalitate de 

evaluare 

 
Numărul de 
credite 

Total Contact direct Lucrul 
indivi
dual 

Teorie Practică 

2 180 60 60 60 examen 6 
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elementelor 
mecanismului  

mecanismului, principiul 
construcției  
2.3 Acțiunea forțelor exterioare și 
interioare asupra elementelor 
mecanismului 
2.4 Frecarea și uzura în cupla 
cinematică, noțiuni de bază, 
clasificarea 
2.5 Destinația, clasificarea lubrifierii 

A8 Identificarea forțelor ce 
acționează în timpul funcționării 
mecanismului 
A9 Calculul forțelor în mecanisme 
plane  
A10 Analizarea  proceselor de 
frecare și uzură 
A11 Analizarea influenței uzurii 
asupra stării tehnice a 
mecanismelor și duratei de 
exploatare 
A12 Estimarea influenței uzurii 
asupra gradului de îmbătrânire 
fizică a mecanismelor 
A13 Monitorizarea procesului de 
alimentare a mașinilor și utilajelor 
agricole cu lubrifianți și lichide 
tehnice în condiții de protecție a 
mediului 
A14 Aplicarea instrucțiunii privind 
securitatea și sănătatea în muncă 
A15 Aplicarea regulilor privind 
protecția mediului, valabile pentru 
agentul economic 

3. Asamblările organelor de mașini ale mașinilor și utilajelor agricole 

UC 3. Asamblarea 
organelor de mașini 
ale mașinilor și 
utilajelor agricole 

3.1 Tipuri de filete standard 
3.2 Variante constructive ale 
asamblărilor cu filet și modul de 
fixare 
3.3 Materialele buloanelor și 
piulițelor 
3.4 Asamblări cu pene şi caneluri 
3.5 Tipuri de pene şi caneluri 
standard 
3.6 Variante constructive ale 
asamblărilor cu pene şi caneluri, 
materiale folosite 
3.7 Asamblări nedemontabile  

A16 Analizarea asamblărilor cu filet 
A17 Alegerea materialului 
buloanelor și piulițelor 
A18 Specificarea condițiilor tehnice 
de strângere a buloanelor și 
piulițelor 
A19 Asamblarea cu pene 
A20 Asamblarea cu caneluri 
A21 Analiza condițiilor de 
coaxialitate ale butucului și 
arborelui 
A22 Analiza asamblărilor 
nedemontabile la mașini și utilaje 
agricole 
A23 Compararea asamblărilor prin 
sudare, nituire, lipire și presare 
pentru mașini și utilaje agricole 
A24 Determinarea defectelor de 
calitate, contribuirea la înlăturarea 
lor 

4. Transmisii mecanice 

UC 4. Punerea în 
funcțiune și 
mentenanța 
transmisiilor mecanice 
ale mașinilor și 

4.1 Transmisii prin mișcarea de 
rotație  
4.2 Parametrii cinematici și relațiile 
cinematice și de eforturi în 
transmisii 

A25 Identificarea factorilor prioritari 
în transmisia energiei mecanice 
A26 Analiza transmiterii energiei 
mecanice prin mișcare de rotație 
A27 Calculul parametrilor cinematici 
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utilajelor agricole 
 

4.3 Transmisii prin fricțiune 
4.4 Transmisii, cu role cilindrice. 
Condiții de funcționare 
4.5 Materiale pentru role și 
criteriile capacității de lucru 
4.6 Transmisii cu raport de 
transmitere reglabil 
4.7 Variatoare. Tipuri  
constructive de variatoare și 
domeniul de utilizare 
4.8 Transmisii cu roți dințate 
(angrenaje) 
4.9 Teorema angrenajului 
evolventic 
4.10 Parametrii cinematici şi de 
eforturi 
4.11 Materiale pentru roți dințate 
4.12 Criteriile capacității de lucru 
ale transmisiei. Transmisii prin 
came, șurub – piuliță. Materiale 
utilizate pentru confecționarea 
șurub-piuliță 
4.13 Transmisii prin melc 
Destinația, construcția și 
funcționarea. 
4.14 Parametrii cinematici și 
dimensiunile geometrice ale 
melcului și roții dințate 
4.15 Forțele în angrenajul melcat 
4.16 Transmisii prin curea 
Destinația, construcția și 
funcționarea transmisiei prin 
curea. Transmisie cu curea 
trapezoidală. Tipuri standard de 
transmisii  cu curea  
4.17 Transmisii prin lanțuri 
Destinația, construcția și 
funcționarea  
 

ai transmisiei prin mișcare de rotație 
A28 Analiza transmisiei prin 
fricțiune 
A29 Calculul parametrilor 
cinematici, geometrici și de forță ai  
transmisiei prin fricțiune 
A30 Punerea în funcțiune a 
transmisiei prin fricțiune 
A31 Verificarea parametrilor 
cinematici, de forță și dimensiunile 
geometrice ale roții dințate 
A32 Calculul parametrilor 
cinematici, geometrici și de forța ai 
transmisiei cu roți dințate 
A33 Punerea în funcțiune a 
transmisiei cu roți dințate 
A34 Verificarea funcționalității 
transmisiilor mecanice și controlul 
calității lucrului 
A35 Stabilirea parametrilor de forță 
în transmisiile cu came 
A36 Punerea în funcțiune a 
transmisiei cu came 
A37 Analiza constructivă ale 
angrenajului melcat 
A38 Distingerea parametrilor 
cinematici, de forță și dimensionali 
ai roții dințate 
A39 Ilustrarea forțelor în angrenajul 
melcat 
A40 Distingerea parametrilor 
cinematici, de forță și dimensionali 
ai melcului 
A41 Punerea în funcțiune a 
transmisii prin curea 
A42 Reglementarea dimensiunilor și 
alegerea tipului transmisiilor prin 
curea conform documentelor 
normative 
A43 Identificarea profilului roților 
pentru transmisii cu curea conform 
documentelor normative 
A44 Selectarea tipului de lanț și roții 
de lanț 
A45 Mentenanța transmisiilor 
mecanice ale mașinilor și utilajelor 
agricole 

5. Organe de susținere, rezemare și legătură ale mecanismelor mașinilor și utilajelor agricole 
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UC 5. Configurarea și  
mentenanța organelor 
de susținere, rezemare 
și legătură 
ale mecanismelor 
mașinilor și utilajelor 
agricole 

5.1 Arbori și osii. Destinația, 
clasificarea și domeniul de utilizare 
5.2 Lagăre de alunecare. Destinația, 
construcția și condițiile de lucru ale 
lagărelor de alunecare. Materiale şi 
condiții de lucru  
5.3 Ungerea lagărelor de alunecare 
5.4  Lagăre de rostogolire 
Destinația, particularitățile 
constructive și materialele 
lagărelor de rostogolire 
5.5 Simbolizarea și descifrarea 
simbolurilor  
5.6 Cuplaje mecanice Destinația, 
clasificarea. Avantaje, dezavantaje 
și domenii de utilizare  
5.7 Alegerea cuplajelor și 
verificarea lor la durabilitate 
 

A46 Asamblarea osiei și arborelui 
A47 Configurarea și mentenanța 
lagărelor de alunecare 
A48 Calculul lagărelor de alunecare 
după valoarea admisibilă a presiunii 
în lagăr și produsul admisibil 
presiune – viteză 
A49 Configurarea și mentenanța 
lagărelor de rostogolire 
A50  Ungerea lagărelor 
A51 Selectarea rulmenților și 
verificarea lor la longevitate 
A52 Abordarea cuplajelor la diferite 
mecanisme 
A53 Analiza condițiilor de lucru a 
cuplajelor mecanismelor 
A54 Utilizarea schemelor 
cinematice de funcționare, desene 
tehnice și efectuarea calculelor 
necesare 

 

VI. Repartizarea orientativă a 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 

1. Acționări mecanice, 
noțiuni de bază 

10 4 2 4 4   2 

2. Mecanisme. 
Principiul formării 
mecanismelor 

18 6 4 8 6   4 

3. Asamblările 
organelor de mașini 
ale mașinilor și 
utilajelor agricole 

32 12 10 10 4  8 10 

4. Transmisii mecanice 80 22 30 28 10  12 30 

5. Organe de 
susținere, rezemare 
și legătură ale 
mecanismelor 
mașinilor și 
utilajelor agricole 

40 16 14 10 6  10 14 

 Total 180 60 60 60 30  30 60 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Nr. 

crt 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

1. Acționări mecanice, noțiuni de bază 

1.1 Clasificarea mecanismelor și mașinilor Rezumat scris Prezentarea 

rezumatului 

 ٭

2. Mecanisme. Principiul formării mecanismelor 

2.1 Destinația, clasificarea, domeniul de 

utilizare a mecanismelor cinematice 

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

 ٭

2.2 Acțiunea forțelor exterioare și interioare 
asupra elementelor mecanismului 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului 

 ٭

2.3 Frecarea şi uzura în cuple cinematice. 
Destinația lubrifierii 

Proiect de grup Prezentarea 

proiectului 

 ٭

3. Asamblările organelor de mașini ale mașinilor și utilajelor agricole 

3.1 Asamblări cu pene şi caneluri. Destinația și 

clasificarea asamblărilor cu pene și caneluri  

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

 ٭

3.2 Avantaje, dezavantaje și domeniul de 
utilizare ale asamblărilor cu pene şi caneluri 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

 ٭

3.3 Tipuri de pene şi caneluri standard. 
Variante constructive ale asamblărilor cu pene 
şi caneluri, materiale folosite. 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

 ٭

3.4 Asamblări nedemontabile Destinația și 
clasificarea/ Asamblări prin sudare 

Hartă 

conceptuală 

Prezentarea hărții ٭ 

3.5 Avantaje, dezavantaje și domeniul de 
utilizare a asamblărilor nedemontabile 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

 ٭

4. Transmisii: destinația, clasificarea, avantajele, prezentarea simbolică 

4.1 Transmisii prin mișcări de rotație 
Transmiterea energiei mecanice prin mișcarea 
de rotație. Destinația și clasificarea 
transmisiilor 

Argumentare 
scrisă 

Prezentarea 
argumentării 

 ٭

4.2 Parametrii cinematici și relațiile cinematice 

și de eforturi în transmisii 

Calcule  Prezentarea 

calculelor  

 ٭

4.3 Transmisii prin fricțiune. Avantaje, 
dezavantaje și domeniul de utilizare a 
transmisiei prin fricțiune. 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

 ٭

4.4 Transmisii cu roți dințate 
(angrenaje).Destinația și clasificarea 
transmisiei cu roți dințate 

Hartă 

conceptuală 

Prezentarea hărții  

4.5 Transmisii cu role cilindrice. Condiție de 
funcționare. Parametrii cinematici  și de 
eforturi 

Rezumat scris Prezentarea 

rezumatului 

 ٭

4.6 Transmisii cu raport de transmitere 
reglabil. Variatoare. Tipuri constructive de 
variatoare și domeniul de utilizare 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului 

 ٭

4.7 Transmisii prin came, șurub - piuliță.  
Avantaje şi dezavantaje. Destinația și 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

 ٭
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clasificarea  

4.8 Transmisii prin melc. Destinația 
transmisiei. Materialul melcului şi al roții 
melcate 

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

 ٭

4.9 Transmisii prin curea. Avantaje, 
dezavantaje și domeniul de utilizare a 
transmisiei prin curea 

Graficul T Prezentarea 
graficului 

 ٭

4.10 Transmisii prin lanțuri. Particularitățile 

constructive și tipurile de lanțuri 

Argumentare 

scrisă 

Prezentarea 

argumentării 

 ٭

5. Organe de susținere, rezemare și legătură ale mecanismelor mașinilor și utilajelor agricole 

5.1 Arbori și osii. Particularitățile constructive 
ale arborilor și osiilor 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului 

 ٭

5.2 Lagăre de alunecare. Analiza stării de lucru 

a fusului arborelui în lagăr 

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

 ٭

5.3 Lagăre de rostogolire. Analiza comparativă 

a diferitor tipuri de lagăre 

Diagrama Wenn Prezentarea 
diagramei 

 ٭

5.4 Cuplaje mecanice. Abordarea cuplajelor la 

diferite mecanisme 

Tehnica 3-2-1 Prezentarea:   

3-concepte, 2-idei 

1-o abilitate formată 

 ٭

Notă: ٭ Conform rutei de parcurgere a componentelor planului de învățământ. 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Determinarea parametrilor de bază ai lanțului cinematic 

2. Determinarea coeficientului de frecare la alunecare pe plan 

3. Analiza particularităților constructive ale asamblărilor filetate 

4. Analiza particularităților constructive ale asamblărilor cu pene și caneluri 

5. Analiza particularităților constructive ale asamblărilor cu nituri și prin sudare 

6. Calculul cinematic al transmisiei mecanice 

7. Analiza particularităților constructive ale variatoarelor de turații 

8. Determinarea parametrilor geometrici ai roților dințate 
9. Analiza particularităților constructive și determinarea parametrilor reductorului cilindric 
10. Analiza particularităților constructive ale cutiei de viteză a tractorului și automobilului 
11. Analiza cinematică a transmisiei planetare și distribuitorului de viteză 
12. Analiza particularităților constructive și determinarea prin calcul a parametrilor reductorului 

conic 
13. - Analiza particularităților constructive și determinarea prin  calcul a  parametrilor reductorului  

cu două trepte și dinți înclinați 
14. Analiza cinematică a distribuitorului de viteză la tractor 
15. Analiza cinematică a distribuitorului de viteză la automobil 
16. Analiza particularităților constructive și reglarea reductorului cu melc 
17. Reglarea transmisiei prin curea 
18. Reglarea transmisiei prin lanț 
19. Analiza particularităților constructive ale arborilor și osiilor 
20. Analiza a particularităților constructive și reglarea lagărelor de alunecare și rostogolire 
21. Analiza particularităților constructive ale cuplajelor mecanice 
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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 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 urmează a fi dezvoltate.  

Profesorul va utiliza metode, procedee şi tehnici de predare- învățare precum: expunerea, conversația, 

demonstrația, problematizarea, lucrul cu manualul, observația, prelegerea cu ilustrație și aplicație 

experimentul, învățare prin descoperire,  studiul de caz etc, cât şi forme de lucru: frontal, individual și în 

echipă. 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 

specialității, experienței de lucru, capacităților individuale ale elevilor, care asigură randament la 

formarea competențelor preconizate.  

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. 

Deoarece conținuturile modulului au un caracter aplicativ, pentru înlesnirea însușirii lor, se recomandă 

utilizarea formelor și metodelor interactive: instruirea problematizată, demonstrarea, compararea, 

exercițiul, studiul de caz, experimentul ghidat, 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. Ele formează la elevi abilități acțional - practice. 

Proiectarea didactică de lungă durată se va realiza conform prezentului curriculum, atât la dezvoltarea 

competențelor profesionale specifice modulului, cât și la conținuturile recomandate. 

În corespundere cu cerințele de evaluare, 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 şi tehnicile de evaluare. 

Varietatea metodelor de predare - învățare - evaluare urmează să asigure însușirea conținuturilor 

curriculare și să servească drept instrument de stimulare a interesului elevilor față de formarea 

competențelor. 

Studiul individual ghidat de profesor se va realiza pentru fiecare unitate de conținut, iar elevilor în acest 

scop, li se propun sarcini individuale.  
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X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluarea vizează 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 cerințele unității de 

competență. De asemenea se va utiliza: observarea sistematică a elevilor, urmărind progresul personal; 

autoevaluarea; portofoliul elevului; realizarea proiectelor de grup. 

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 dezvoltă abilități şi aptitudini de analiză şi formare a deprinderilor practice, vor servi în 

calitate de evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în vederea aprecierii elevilor și informării cadrelor didactice și 

angajatorilor, privind achizițiile de competențe în baza criteriilor acumulate de viitorii specialiști.  

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

competențele specifice modulului. 

La evaluarea sarcinilor practice bazate pe situații reale se va ține cont de înțelegerea problemei, 

documentarea în vederea identificării informațiilor necesare în rezolvarea sarcinii, alegerea algoritmului 

de rezolvare, prezentarea și analiza rezultatelor obținute. Pentru aceasta ei utilizează schemele de 

funcționare, desenele tehnice, schemele de conexiune sau diagramele și efectuează calculele necesare. 

Se recomandă evaluarea produselor elaborate de elevi la studiul individual prin: 

- funcționarea generală și specifică a sistemelor de dirijare și de reglare, le prezintă în mod sistematic 

și le repară; 

- selectarea valorilor de referință, metodele și instrumentele de măsurare; 

- colectarea informației din documentația generală și cea prezentată de producător 

- aplicarea tehnicilor de măsurare, reglarea ansamblurilor; 

- verificarea și repararea sistemelor de transmisie ale mașinilor și instalațiilor; 

- evaluarea informațiilor și propriile observații pentru a descrie și determina erorile sistemelor de 

transmisie; 

- elaborarea strategiei pentru soluționarea problemelor; 

- determinarea și înlăturarea erorilor sistemelor de transmisie; 

- analizarea și ilustrarea relațiilor funcționale și principiile de acțiune ale sistemelor, componentelor și 

elementelor;  

- elaborarea planului de lucru pentru depistarea erorilor și repararea sistemelor, respectând tehnicile 

de testare și măsurare potrivite; 

- notarea rezultatelor testelor și măsurărilor, compararea cu valorile producătorului și tragerea 

concluzii privind sursele posibile de eroare; 

- verificarea sistemelor de transmisie cu privire la funcționare și uzură; 

- Iau decizii, sub aspectul tehnic privind piesele de schimb necesare și combustibil, și utilizează 

sistemele de comunicare specifice atelierului.  

- verificarea funcțiilor sistemelor de transmisie și controlarea calității lucrului.  

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

evaluare. 
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Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi să permită elevilor să demonstreze 

deținerea/formarea de competențe specifice modulului. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

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

modulului Acționări mecanice trebuie de asigurat un mediu de învățare autentic, relevant și centrat pe 

elev. 

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

mașini, mecanisme, planșe didactice, machete, mostre, utilaj, instrument. 

Lucrările practice se vor desfășura în laborator, atelier și în condiții de producție, la agentul economic 

din domeniu.  

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/accesată/procura

tă resursa 

1.  Nicolae  I. Manolescu; Mircea Mihail Popovici Mecanisme. 

Manual pentru  clasa a XI-a licee cu profilurile de mecanică 

și școli profesionale București: Editura  Didactică și 

pedagogică. 1989. 

Bibliotecă 

2.  Sursa internet http: /www. bibliotecar ru/ -robot /8.htm. Internet 

3.  Valeriu Dulgheru; Anatol Oprea; Gheorghe Poștaru; Anatol 

Musteață.  Mecanica aplicată. Chișinău: 

Editura Tehnică UTM.,1999. 281p. ISBN 9975-910-65-3 

Bibliotecă 

4.  Viorica Constantin; Vasile Paladi. Organe de mașini și 

mecanisme. Galați: Editura  Fundației Universitare Dunărea 

de Jos. 

Bibliotecă 

5.  Мархель. И.И. Детали машин.  Москва: Мaшин 

остроение, 1977. 

Bibliotecă 

6.  П.Н. Силиченко, M.A. Мерко, М.В. Мешнякин,   
А.В. Колотов, Е,В. Беляков. Электронный учебно-
методический комплекс по дисциплине «Теория 
механизмов и машин.   Сибирский Федеральный 
Университет, 2008. 

Bibliotecă 

 


