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I. Preliminarii 

Modulul Regulamentul circulaţiei rutiere 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 Regulamentul circulaţiei rutiere este un 

document obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire profesională a tehnicianului 

mecatronică, învățământ profesional tehnic. 

Este o unitate de curs, care are finalitatea de instruire privind conducerea în siguranță a 

vehiculelor și respectarea legislației rutiere, precum și diminuare numărului de accidente și 

protejarea ambiant. Structural Curriculum Regulamentul circulaţiei rutiere constă din 4 unităţi de 

învăţare: Legislația în domeniul traficului rutier, Grupe de indicatoare și marcaje, Structura de 

organizarea traficului rutier, Contravenții în traficul rutier, studiate consecutiv în strânsă corelaţie 

interdisciplinară. 

Elementul central al curriculumului constă în utilizarea conceptului de competenţă profesională în 

concept modern asociat cadrului de referinţă european în acest domeniu necesar formării şi 

dezvoltării profesionale a conducătorilor de vehicule în scopul îmbunătăţirii situaţiei din cadrul 

traficului rutier. 

Curriculum este elaborat în baza cerinţelor actuale ale sistemului educaţional şi se întemeiază pe 

principiile didacticii activ-interactive. Aceasta presupune un demers în predare - învăţare-evaluare 

din perspectiva formării şi dezvoltării unui sistem de competenţe profesionale care să asigure 

formarea-dezvoltarea personalităţii conducătorilor de vehicule pentru implicarea conștientă şi 

responsabilă în traficul rutier. Totodată modulul este orientat spre formarea la elevi a 

competențelor 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 

Agenții economici cer specialiști competenți și capabili să contribuie la soluționarea problemelor 

parvenite în activitatea unității economice, ceea ce se poate realiza prin învățarea formarea și 

dezvoltarea competențelor specifice domeniului mecatronicii în agricultură.  

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

productivitatea muncii, calitatea lucrărilor agricole, calitatea producției. Calitatea producției 
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agricole la nivelul standardelor europene poate fi asigurată prin exploatarea corectă 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 utilizarea corectă și 

inofensivă a mașinilor și utilajelor agricole. În general, scopul prioritar al instruirii rutiere 

reprezintă sporirea securităţii şi reducerea numărului de accidente în baza unei pregătiri 

profesionale atât iniţiale privind conducerea vehiculelor, respectarea prevederilor actelor 

legislative şi normative, organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere de către organele cu 

responsabilităţi în domeniul traficului rutier.  

În acest context, modulul va contribui la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice privind: 

obligaţiunile conducătorilor de vehicule, organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere, regulile de 

circulaţie a vehiculelor. Viitorii specialiști vor aplica în activitatea profesională cunoştinţe teoretice 

și practice în condiţiile reale din traficul rutier; vor manifesta comportamente adecvate privind 

rezolvarea situaţiilor semnificative din traficul rutier în condițiile de lucru.  

 

 

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. 

Competența profesională conform Standardului de calificare pentru tehnician mecatronică, 

formate în cadrul modulului Regulamentul circulaţiei rutiere este: 

CPS 4. Punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor agricole  

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

conținuturile modulului și dezvoltarea unităților de competență corespunzătoare: 

UC 1. Aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul traficului rutier;  

UC 2. Exploatarea grupelor de indicatoare, marcaje rutiere la conducerea în siguranţa a vehiculelor 

în traficul rutier;  

UC 3. Organizarea traficului rutier; 

 Asamblarea organelor de mașini ale mașinilor și utilajelor agricole; 

UC 4. Rezolvare prin colaborare a situaţiilor - problemă din traficul rutier în conformitate cu 

legislaţia rutieră. 

IV. Administrarea modulului 

 

 

V. Unități de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. Legislația în domeniul traficului rutier 

UC 1. Aplicarea 1.1 Sistemul naţional şi internaţional A1  Respectarea structurii de 

 
Semestrul 

 
 

Numărul de ore  
Modalitate de 

evaluare 

 
Numărul de 
credite 

Total Contact direct Lucrul 
indivi
dual 

Teorie Practică 

4 90 30 30 30 examen 3 
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prevederilor legislaţiei 

în domeniul traficului 

rutier   

 

de organizare a circulaţiei rutiere: 
acte normative naţionale şi 
internaţionale în domeniul siguranţei 
traficului rutier 

1.2 Structura, noţiuni şi termeni de 
bază din Regulamentul Circulaţiei 
Rutiere 

1.3 Reguli pentru circulaţia 
vehiculelor 

1.4 Reguli privind circulaţia 
vehiculelor cu regim prioritar de 
circulaţie şi obligaţiunile celorlalţi 
conducători de autovehicule 

1.5 Conducătorii de vehicule şi 
obligaţiile acestora. Formarea 
conducătorului de autovehicul. 
1.6 Obligaţii pentru proprietarii şi 
responsabilii de exploatare a  
vehiculelor, de exploatare a 
drumurilor şi altor construcţii 
rutiere. 

organizare a traficului rutier 
A2 Compararea autovehiculelor 
după categorii şi subcategorii, 
A3 Aplicarea regulilor pentru 
circulația vehiculelor 
A4 Respectarea regulilor privind 
circulaţia vehiculelor cu regim 
prioritar de circulaţie 
A5 Respectarea obligațiilor la 
exploatarea vehiculelor 

2. Grupe de indicatoare și marcaje 

UC 2. Exploatarea 
grupelor de 
indicatoare, marcaje 
rutiere la conducerea 
în siguranţa a 
vehiculelor în traficul 
rutier 

2.1 Grupe de indicatoarea și 
marcaje rutiere, particularităţile de 
aplicare ale acestora. 
2.2 Indicatoare de avertizare şi 
prioritate. Indicatoare de 
interzicere sau restricţie 
2.3 Indicatoare de sens obligatoriu. 
Indicatoare de orientare, 
informare, panouri adiţionale 
2.4 Semnalele agentului de 
circulaţie, semnalele luminoase. 
2.5 Mijloace de identificare a unor 
vehicule 

A6 Recunoaşterea marcajelor 
rutiere  
A7  Stabilirea legăturii dintre 
marcaje şi indicatoarele rutiere 
A8 Respectarea marcajelor și 
indicatoarelor rutiere 
A9 Respectarea semnalelor 
agentului de circulație, semnalele 
luminoase 
A10 Aplicarea mijloacelor de 
identificare a vehiculelor 
A11 Realizarea acţiunilor în trafic în 
funcţie de semnalele semaforului 
 

3. Structura de organizarea traficului rutier 

UC 3. Organizarea 
traficului rutier 

3.1  Structura de organizare a 
traficului rutier 
3.2 Organizarea şi dirijarea 
circulaţiei rutiere. Mijloace de 
organizare şi dirijare a circulaţiei 
rutiere: ordinea de superioritate în 
cazul când acestea sunt în 
neconcordanţă, restricţii privind 
montarea sau demontarea acestora. 
3.3 Începutul deplasării şi 
schimbarea direcţiei de mers 
Viteza de deplasare şi spaţiul 
dintre vehicule. Deplasarea şi 
treceri în sensuri opuse  
3.4 Circulaţia în intersecţii. Oprirea 

A12 Aplicarea mijloacelor și 
metodelor de organizare a traficului 
rutier 
A13 Respectarea restricțiilor privind 
montarea și demontarea 
mijloacelor 
A14 Rezolvarea situațiilor în cazul 
neconcordanței mijloacelor 
circulației rutiere 
A15 Realizarea deplasării în traficul 
rutier 
A16 Reproducerea regulilor privind 
deplasarea vehiculelor cu regim 
prioritar de circulaţie 
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şi staţionarea voluntară. Parcarea 
3.5 Remorcarea vehiculelor rămase 
în pană. Tractarea remorcilor. 
3.6 Obligaţii şi comportament în 
raport cu alţi participanţi la trafic 
(circulaţia pe autostrăzi, circulaţia 
bicicletelor, scuterelor,vehiculelor 
cu tracţiune animală şi a celor 
împinse sau trase cu braţe). 

A17 Selectarea benzilor de circulaţie 
pentru deplasarea diferitor 
categorii de vehicule 
A18 Realizarea acțiunilor de 
începere a deplasării, schimbării 
direcției din mers 
A19 Realizarea acțiunilor de 
trecerea în sensuri opuse, circulația 
în intersecții 
A20 Parcarea vehiculelor și 
siguranţa traficului rutier 
A21 Remorcarea vehiculelor rămase 
în pană 
A22 Tractarea remorcilor 

4. Contravenții în traficul rutier 

UC 4. Rezolvare prin 
colaborare a situaţiilor 
- problemă din traficul 
rutier în conformitate 
cu legislaţia rutieră 
 

4.1 Contravenţii şi infracţiuni în 
circulaţia rutieră. Soluții de 
rezolvare  
4.2 Contravenţii în domeniul 
protecţiei mediului. Soluții de 
rezolvare 
4.3 Contravenţii ce atentează la 
regimul din transporturi. Soluții de 
rezolvare 
 

A23 Rezolvarea situațiilor privind 
contravenții în circulația rutieră 
A24 Propunerea soluțiilor de 
rezolvarea a contravențiilor privind 
protecția mediului 
A25 Respectarea obligaţiunilor 
exploatarea vehiculelor 
A26 Rezolvarea situațiilor privind 
contravenții în regimul din 
transporturi 

 

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. Legislația în 
domeniul traficului 
rutier 

10 8 4 6 8   4 

2. Grupe de 
indicatoare și 
marcaje 

18 6 8 8 6   8 

3. Structura de 
organizarea 
traficului rutier 

32 8 12 12 8   12 

4. Contravenții în 
traficul rutier 

80 6 4 6 6   4 

 Total 90 30 30 30 30   30 
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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. Legislația în domeniul traficului rutier 

1.1 Termeni - cheie ai Regulamentului 
circulației rutiere. Prevederi  legale în vederea 
obţinerii permisului de conducere 

Rezumat  Prezentarea 

rezumatului 

 ٭

1.2 Elemente de formare a conducătorului  
de autovehicule 

Analiză   Prezentarea analizei  

1.3 Elaborarea propriului model de pregătire  a 
conducătorului( axat pe cunoştinţe şi 
deprinderi bine formate). 

Model al 
conducătorului 

Prezentarea  
modelului 

 

2. Grupe de indicatoare și marcaje 

2.1 Descrierea semnalelor:  de clasificare a  
Semafoarelor/ de identificare a acţiunilor  
participanţilor la trafic în funcţie de semnalele  
semaforului/de recunoaştere a grupelor  
de indicatoare/de clasificare a  
indicatoarelor rutiere şi de  stabilire a 
legăturilor între ele/de identificare a 
panourilor adiţionale/de explicare a 
modalităţilor de amplasare a indicatoarelor 
rutiere/completarea cu panouri  
adiţionale, zonele de acţiune a acestora, ce  
acţiuni presupun/de recunoaştere a  
marcajelor rutiere şi de stabilire a legăturii 
între marcaje şi indicatoarele Rutiere;  

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

 ٭

2.2 Descrierea ordinii de superioritate între 
mijloacele de semnalizare 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului 

 ٭

2.3 Elaborarea unui plan de idei privind aspectele 
comune şi deosebite între indicatoare  
rutiere şi marcaje rutiere 

Plan de idei Prezentarea planului 

de idei 

 ٭

3. Structura de organizarea traficului rutier 

3.1 Parcarea în siguranţă pentru încărcare/ 
descărcare la o rampă/platformă de încărcare 
sau la o instalaţie similară.  

Tabel  Prezentarea 

tabelului 

 ٭

3.2 Conducerea autovehiculului pe drumul cu 
intensitatea de circulaţie redusă/sporită 

Analiză 
comparativă  

Prezentarea analizei ٭ 

3.3 Reguli de respectare a obligaţiilor  
conducătorilor de autovehicule în traficul  
rutier 

Discuții dirijate  ٭ 

3.4 Organizarea traficului a autovehiculelor  
după categorii şi subcategorii,  
de raportare a acestora la gradul  
de pregătire a conducătorilor de  
autovehicule 

Exerciţii de 

comparare şi  

Prezentarea 

exercițiilor 

 ٭

3.5 Începerea deplasării , preselectării benzii  
depăşire, trecere la nivel cu calea ferată, oprire 
fortuită, oprire de serviciu, oprire voluntară, 

Algoritmul 
de deplasare 

descris 

Prezentarea 
algoritmului 

 ٭
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staţionare, parcare, vehicul de rută, localitate, 
timp de noapte, zonă pietonală, rezidenţială, 
autostradă, vehicul aflat în traficul 
internaţional, vehicul cu regim prioritar, 
coloană oficială, echipă mobilă. 

4. Contravenții în traficul rutier 

4.1 Prevederile codului penal și codului civil  în 
domeniul circulaţiei rutiere 

Analiză 
comparativă 

Prezentarea analizei ٭ 

4.2 Analizarea regulamentului circulației 
rutiere din perspectiva siguranţei traficului 
rutier și diminuarea contravențiilor acestuia 

Analiză 
compresivă  

Prezentarea analizei ٭ 

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

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Compararea  şi clasificare autovehiculelor după categorii şi subcategorii,  raportarea acestora la 

gradul de pregătire a conducătorilor de autovehicule  

2. Exerciţii de relaţionare între gradul de pregătire şi formare a conducătorilor de autovehicul 

3. Exerciţii de demonstrare a semnalelor  agentului de circulaţie 

4. Rezolvarea exerciţiilor în situaţii de caz cu aplicarea semnalelor luminoase ale semaforului pentru 

dirijarea traficului rutier 

5. Rezolvarea exerciţiilor de clasificare a indicatoarelor rutiere şi semnificaţia acestora 

6. Exerciţii de comparare a grupelor de indicatoare şi identificare a panourilor adiţionale  

7. Rezolvarea exerciţiilor de explicare a modalităţilor de efectuare a manevrelor de virare şi 

întoarcere 

8. Rezolvarea exerciţiilor cu determinarea benzilor de circulaţie, poziţia vehiculelor pe carosabil 

9. Rezolvarea exerciţiilor de comparare a limitelor de viteză în localităţi şi în afara localităţilor 

10. Exerciţii de clasificare a intersecţiilor, explicarea regulilor de deplasare prin intersecţii 

11. Rezolvarea exerciţiilor  de relaţionare între opriri, staționări, în localităţi, în afara lor pe timp de zi, 

pe timp de noapte 

12. Exerciţii de explicare a remorcării prin intermediul legăturii flexibile, barei metalice sau  prin 

încărcarea parţială a vehiculului 

13. Exerciţii de explicare a specificului transportării încărcăturilor uşor inflamabile, explozive sau 

altor încărcături periculoase 

14. Exerciţii de explicare a condiţiilor de circulaţie pe autostrăzi şi în trafic internaţional 

15. Rezolvarea exerciţiilor de comparare a regulilor de circulație a conducătorilor vehiculelor cu 

tracţiune animală, vehiculelor împinse sau trase cu braţe 
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IX. Sugestii metodologice 

 

Demersul în predare - învăţare-evaluare prevede perspectiva formării şi dezvoltării unui sistem de 

competenţe profesionale care să asigure formarea/dezvoltarea personalităţii conducătorilor de vehicule 
pentru implicarea conştientă şi responsabilă în traficului rutier. În această ordine de idei, în curriculumul 
a apărut necesitatea de a fi elucidate profund câteva aspecte:  

• orientarea predării –învăţării spre formarea de competenţe profesionale;  
• flexibilitatea predării, asigurând oferta de învăţare a elevului;  
• adaptarea conţinuturilor predării –învăţării - evaluării la nevoile şi interesele elevului, precum şi la 

exigenţele societăţii contemporane;  
  selectarea riguroasă a competenţelor profesionale specifice acestui curs.  

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. 



9 
 

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.  

 

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 de achiziţii finale:  

• stăpânirea unui ansamblu de cunoştinţe teoretico-practice specifice modului;  

• formarea unor deprinderi de utilizare a cunoştinţelor teoretico-practice în situaţii concrete din 

traficul rutier, realizând astfel funcţionalitatea cunoştinţelor;  

• soluţionarea diverselor situaţii – problemă din traficul rutier în baza cunoştinţelor teoretico-practice 

în viziune proprie;  

• rezolvarea prin colaborare a situaţiilor din traficul rutier, a situaţiilor-problemă create în traficul rutier 

manifestând comportamente/atitudini personale; 

 achiziţii intelectuale şi pragmatice privind exploatarea şi conducerea în siguranţă a vehiculelor în 

traficului rutier; 

 stăpânire/respectare/aplicare a prevederilor legislaţiei în domeniul traficului rutier; 

 valorificare oportună şi corectă a situaţiilor din traficul rutier în conformitate cu legislaţia rutieră; 

Este important să evaluăm atât cunoştinţe teoretico-practice, capacităţi cognitive, cât și deprinderi 

praxiologice şi atitudini/comportamente achiziţionate în procesul de învăţare şi mobilizate în vederea  

rezolvării a diverselor situaţii specifice traficului rutier.  

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

evaluare. Ca și exemplu poate fi utilizat pentru studiul individual. 

Portofoliul electronic - este un document sau o culegere structurată de documente format electronic, în 
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care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic rezultatele, experienţele precum şi eşantioane 

din lucrări personale pe care le-a dobândit de-a lungul studiului individual. El  ar putea conţine: 

- un dosar cu toate documentele elaborate sau întocmite de elevul respectiv; 

- răspunsuri la chestionare; 

- proiecte / părţi de proiecte realizate; 

- lucrări scrise curente / teste. 
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 Regulamentul circulației rutiere trebuie de asigurat un mediu de învățare autentic, relevant și 

centrat pe elev, respectând exigenţele ergonomiei şi siguranţei în raport cu locul de muncă al viitorului 

conducător de autovehicul. 

Laboratorul specializat Regulamentul circulației rutiere trebuie să fie amenajat și dotat cu standuri, 

indicatoare, marcaje, 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.  Gheorghe Simon. Bazele legislaţiei în traficul rutier, 
Chişinău, 2011 

Bibliotecă 

2.  S. Osman D. Udovici. Regulamentul şi securitatea circulaţiei 
rutiere, Epigraf, 2007 

Bibliotecă 

3.  700 de întrebări şi teste Bibliotecă 

4.  Recomandările Directivei nr. 126 din 20 decembrie 2006 a 
Parlamentului European şi a Consiliului Europei 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A

32006L0126 

5.  Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului 

rutier, cu modificările ulteriore 

http://lex.justice.md/md/32452

8/ 

 

http://lex.justice.md/md/324528/
http://lex.justice.md/md/324528/

