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     I.Preliminări 

 

Programa pentru P.5 Practica demontarea – asamblarea tractoarelor şi automobilelor 

este elaborată pentru specialitatea 71550 Mecanică agricolă conform planului de învăţămînt, 

ediţia 2016. 

 Pentru grupele în baza studiilor gimnaziale la  Practica demontarea – asamblarea 

tractoarelor şi automobilelor, planul de învăţământ, ediţia 2016, sunt prevăzute 30 ore. Practica 

dată se preconizează semestrul  VI şi se apreciază 1 credit. 

 Practica de instruire poate fi efectuată atît în laboratorul Tractoare şi automobile, precum 

şi nemijlocit în întreprinderile de Transport auto. 

Obiectivele de bază ale practicii sunt: consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, 

formarea priceperilor şi deprinderilor practice necesare pentru efectuarea operaţiilor de demontare, 

asamblare şi reglare a agregatelor şi mecanismelor tractoarelor şi automobilelor. 

 La practica de instruire vor fi folosite materiale ilustrative, surse tehnice de instruire 

(maşini, secţiuni, agregate, mecanisme, piese, scheme, placarde, modele, filme video etc.).  

 Lucrările practice se vor efectua în laboratoare, ateliere, garaje dotate cu agregate, tractoare 

şi automobile. Pentru fiecare lucrare practică vor fi elaborate fişe instructive care vor contribui la 

folosirea eficace a timpului de studiu, vor crea condiţii pentru lucrul de sine stătător. E necesar de 

a include  în materialul programei întrebări din domeniul securităţii muncii, securitatea de 

prevenire a incendiilor  şi protecţia mediului ambiant. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică 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 agriculturii. Din acest motiv demersurile 

disciplinei sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a celor 

profesionale  necesare continuării studiilor sau încadrării pe piaţa muncii. 

    Pornind de la esenţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare a disciplinei prezenta programă: 

- Dezvoltă interesul faţă de profesia aleasă, orientănd elevii spre activităţi independente de mini-

cercetare; 

- Oferă posibilitatea exersării de competenţe, cum ar fi: formularea de ipoteze, desfăşoară 

indepedenţa activităţii individuale, formularea de concluzii şi argumentarea lor, luarea de decizii, 

monitorizarea activității profesionale, etc.; 
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- Propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup; 

- Oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a coopera, de a face observaţii; 

- Oferă elevului şi profesorului posibiltatea de autoevaluare a activităţii. 

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

   

CS.1  Recunoaşterea  şi  descrierea  tipurilor de utilaje, dispozitive, scule necesre pentru 

îndeplinirea lucrărilor de  demontare-asamblare a componentelor tractoarelor și automobilelor.  

CS.2. Identifica defectelor la automobil, la agregate motor, cutia de viteze. 

CS.3 Organizarea  lucrului în echipă  . 

 CS.4 Utilizarea efectivă a utilajului, aparatelor, sculelor moderne la demontarea agregatelor , 

mecanismelor și sistemelor.   

  

IV. Administrarea  stagiului de practică 
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Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de elaborat 

Modalităţi 

de evaluare 

Durata 

de 

realizare, 

Ore 

Practica demontarea – asamblarea tractoarelor şi automobilelor 

UC1. Respectarea normelor de 

securitate şi sănătate în muncă 

Tractoare 

1.Mecanismele bielă-manivelă şi de 

distribuţie. 

 

 

 

Agenda de practică. 

Fişa de defectare.  

 

 

Susţinerea 

agendei de 

practică.  

 

 

 

3 

 

2. Sistemul de alimentare al motoarelor cu 

aprindere prin comprimare, Diesel. 

 

 

Agenda de 

practică.Demonstrarea 

metodelor de reparare 

Prezentarea 

fişelor de 

defectare 

 

3 

3. Echipamentul electric al tractoarelor. 

 

 

  

Agennda de practică.   

 

Prezentarea 

agendei de 

practică 

2 

 

4. Transmisia de putere a tractoarelor pe 

şenile. 

 

Agenda de practică  

Prezentarea 

agendei de 

practică 

2 

 

5. Transmisia de putere a tractoarelor pe roţi. 

 

Agenda de practică. 

Fişă de înscriere a 

parametrilor. 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 
3 

 

6. Sistemul hidraulic al tractoarelor. 

Agenda de practică  Prezentarea 

agendei de 

practică 

2 

UC2.Automobile   Susţinerea 

agendei de 

practică. 

3 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică



7 
 

Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de elaborat 

Modalităţi 

de evaluare 

Durata 

de 

realizare, 

Ore 

1.Mecanismele bielă-manivelă şi de 

distribuţie. 

Agenda de practică. Fişă 

de înscriere a 

parametrilor. 

 

2.Sistemul de alimentare al motoarelor cu 

aprindere prin scînteie. 

 

 

Demonstrarea 

tehnologiei de reparare 

Prezentarea 

agendei de 

practică 

3 

3.Echipamentul electric al automobilelor. Agenda de practică  

 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

2 

 

4.Sistemele de frînare. 

Agenda de practică. Fişă 

de înscriere a 

parametrilor. 

Prezentarea 

agendei de 

practică 

3 

 

5.Partea rulantă şi mecanismele de direcţie. 

Agenda de practică. Fişă 

de înscriere a 

parametrilor. 

Prezentarea 

agendei de 

practică 

2 

 

6.Transmisia de putere a automobilelor. 

 

Agenda de practică. Fişă 

de înscriere a 

parametrilor. 

Susţinerea 

agendei de 

practică. 

2 

 

VI. Sugestii metodologice 

 

Parcurgerea practicii de instruire este obligatorie, dar se impune abordarea flexibilă și diferențiată 

a acestora, în funcție de resursele disponibile, de nevoile locale de formare, de nivelul anterior de 
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cunoștințe al elevilor, de ritmul propriu al grupului instruit privind asimilarea cunoștințelor și 

formarea deprinderilor. 

         Instruirea practică se va desfășura în spații special amenajate, dotate corespunzător. 

 Se recomandă utilizarea: 

 feșelor de lucru; 

 planșelor și mostrelor didactice 

 fișelor tehnologice; 

 cărților tehnice, cataloagelor de componente, manualelor de întreținere și reparații, 

revistelor de specialitate; 

 standurilor funcționale cu componentele diferitelor instalații și sisteme ale autovehiculului; 

 suporturi de curs / aplicative audio-video sau/și multimedia; 

 soft-urilor educaționale specifice. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

În cadrul activităţii de pregătire în vederea desfăşurării lucrării, precum şi în timpul 

executării, este deosebit de util ca elevii să urmărească cu atenţie desfăşurarea lucrărilor şi să 

consemneze principalele probleme şi observaţii întru-n referat, al cărui conţinut va fi în funcţie 

de specificul lucrului executat. 

Pentru exemplificare, precizăm problemele pe care trebuie să le conţină darea de seamă 

ce vor fi întocmite de către elevi. 

La lucrările de demontare şi montare ale motoarelor se vor folosi procedeele şi 

metodele folosite în atelierele mecanice. 

Darea de seamă va conţine: 

- lucrarea la care participă şi locul unde se desfăşoară; 

- ce se urmăreşte prin executarea acestei lucrări (scopul);  

- pregătirea locului de muncă, utilarea acestuia şi asigurarea tuturor  condiţiilor în vederea 

executării corecte a lucrărilor; 

- modul de executare a lucrărilor, pe operaţii şi faze, în ordinea prevăzută în procesele 

tehnologice de demontare şi montare, indicate în conţinutul fişelor instructive şi în 

tehnologiile de reparaţii; 

- metodele, procedee şi tehnici de lucru lanivelul cerinţelor actuale şi în concordanţă cu 

posibilităţile unităţilor respective; 

- condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească ansamblurile realizate în cadrul 

procesului de montare; 



9 
 

- metode şi procedee deverificare şi controla calităţii lucrărilor efectuate; 

- norme de tehnică a  securităţii muncii la lucrările dedemontare şi montare; 

- propuneri, privind îmbunătăţirea proceselor de demontare şi montare a ansamblului, 

mecanismului. 

Darea de seamă va fi întocmită detaliat, pe lucrări, în corespundere cu locurile de 

muncă, iar la repetarea lucrării se vor menţiona numai problemele noi care apar.  

Darea de seamă va fi controlată de către profesorul ce conduce practica dată.  

La acordarea notei la practică, se va ţine seamă şi de calitatea darii de seamă.  

 

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

 

Practica de iniţiere în specialitate se va desfăşura în laboratorul de ,,Mentenanţa corectivă 

şi reparaţii de maşini” al colegiului. 

Nr 
Locul de 

muncă/postul 

Cerinţe faţă de locul de muncă/ 

postul propus practicantului 

1. Laboratorul de mentenanţă 

corectivă şi reparaţii de 

maşini al colegiului 

 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor procesului 

tehnologic, asistat de utilaje, dispozitive, scule necesare. 

Pregătirea  locului de muncă  conform cerinţelor SSM.  
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NR. 

CRT

. 

DENUMIREA RESURSEI 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1 

C. Popescu, n. Pătraşcu. Îndrumar de 

lucrări practice, bucureşti, editura agricolă, 

2006. 

Biblioteca 

1 

2 

 N. Pătraşcu, și Mocioru.  Motoare, 

tractoare, bucureşti, editura tehnică 

agricolă, 2008. 

Biblioteca 

2 

5 Gheoghe Fraţilă, Mariana Fraţilă. 

Automobile cunoaştere, întreţinere şi 

reparaţie. EDP, 2007 

Biblioteca 

14 

 

IX.  Resursele didactice recomandate elevilor


