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I. Preliminarii 

Curriculumul stagiului practicei de instruire demontare - montare este un document 

normativ şi obligatoriu pentru formarea profesional tehnic postsecundar a maiştrilor 

electricieni - electronişti auto în domeniul Vehicule cu motor, nave şi aeronave. 

 Funcţiile de bază ale Curriculumului sunt: 

− act normativ al procesului de formare a abilităţilor în contextul unei pedagogii axate pe 

competenţe; 

− reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe; 

− componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare; 

− orientare a procesului educaţional spre formare de competenţe la elevi; 

Curriculumul este destinat: 

− cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

maiştrilor de producere din cadrul întreprinderilor unde se va desfăşura practica; 

− elevilor ce studiază la specialitatea respectivă şi părinţilor acestora; 

− membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;  

− membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, 

dobândite în contexte non-formale şi informale. 

 Scopul desfăşurării acestui stagiului de instruire practică constă în dezvoltarea 

competenţei profesionale de executare a lucrărilor demontare – montarea a componentelor 

automobilului, dezasamblarea – asamblarea acestora.  

 Unităţile de curs/stagiile de instruire practică  ce în mod obligatoriu trebuie certificate 

până la demararea procesului de realizare a stagiului de instruire practică sunt: 

- F.02.O.011 Studiu, măsurări tehnice şi tehnologia materialelor II; 

- F.03.O.013 Mecatronica I; 

- S.03.O.018 Automobile I; 

- S.02.O.039 Stagiul de instruire practică lăcătuşărie – mecanică; 

Stagiul practicei de instruire demontare - montare va fi realizat concomitent sau spre 

finalizarea unităţii de curs S.04.O.019 Automobile II. Unităţile de curs Automobile I şi II asigură 

asimilarea cunoştinţelor vizând componentele automobilului, construcţia şi principiul de 

funcţionarea a acestora, iar stagiul practicei de instruire demontare - montare dezvoltă abilităţi 

de identificare şi localizare a componentelor şi pieselor automobilului. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de instruire practică pentru dezvoltarea profesională 

Maiştri electricieni - electronişti auto vor îndepli sarcini cu caracter tehnic în domeniul 

ce asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor 

acestora prin realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelelor electrice şi 

electronice a automobilelor. Activitatea profesională a viitorului maistrului prevede asigurarea 

controlului tehnic al procesului de producere, asigurarea respectării normelor de securitate şi 

sănătate în muncă, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului, soluţionarea problemelor 

tehnice ce apar în procesul muncii. Sarcinile specialiştilor cu nivel mediu de calificare vor 

consta în îndeplinirea lucrărilor tehnico-inginereşti simple sau de complexitate medie. 

Lucrările de mentenanţă a sistemelelor electrice şi electronice a automobilelor sunt 

intervenţii tehnice care au drept finalitate menţinerea şi restabilirea capacităţii de funcţionare 

a automobilului. Executarea acestor lucrări nu este posibilă fără a avea abilităţi de demontarea 
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– montarea a componentelor automobilului, dezasamblarea – asamblarea ansamblurilor 

demontabile. 

În cadrul activităţii sale, maistru electrician - electronist auto va monitoriza executarea 

lucrărilor de mentenanţă a sistemelelor electrice şi electronice a automobilelor, realizate de 

electricienii auto, iar la necesitate se va implica şi el în executarea lucrărilor menţionate. 

Concomitent maistrul va oferi consultaţii tehnice executorilor la solicitarea acestora şi acorda 

consultaţii clienţilor vizând lucrările realizate. Realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu 

menţionate va fi posibilă numai atunci când tehnicianul are competenţe nemijlocite de 

executare a lucrărilor de demontarea – montarea a componentelor automobilului, 

dezasamblarea – asamblarea ansamblurilor demontabile. 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

 În cadrul stagiului de practică demontare - montare va fi dezvoltată următoarea 

competenţă profesională: Organizarea şi coordonarea activităţilor de reparare a 

automobilelor.  

În realizarea competenţei profesionale anunţate în cadrul stagiului practicei de 

instruire demontare - montare vor fi formate următoarele competenţe specifice: 

CS.1.  Organizarea locurilor de muncă în atelierul de demontare – montare; 

CS.2.  Executarea lucrărilor de demontare – montare a asamblărilor demontabile; 

CS.3. Executarea lucrărilor de demontare a agregatelor automobilului; 

CS.4. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a motorului cu ardere internă; 

CS.5. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a cutiilor de viteze mecanice/ 

reductorului - distribuitorului; 

CS.6. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a transmisiei principale; 

CS.7. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a cutiilor de viteze cu 

hidrotransformator şi reductor planetar; 

CS.8. Executarea lucrărilor de demontare – montare a componentelor sistemului de susţinere 

şi propulsie; 

CS.9. Executarea lucrărilor de demontare – montare a componentelor sistemului de direcţie; 

CS.10. Executarea lucrărilor de demontare – montare a componentelor sistemului de frânare; 

CS.11. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a maşinilor electrice(demaror, 

generator); 

CS.12. Executarea lucrărilor de montare a agregatelor automobilului; 

CS.13. Executarea lucrărilor de demontare – montare a elementelor habitaclului caroseriei. 

IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Semestrul 
Numărul de 

săptămâni 

Numărul de 

ore 
Perioada 

Modalitatea de 

evaluare 

Numărul 

de 

credite 

IV 3 120 

Conform 

orarului 

stabilit 

Fişa de observaţie 

şi evaluare 
3 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi / Sarcini de lucru 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.1.  Organizarea locurilor de muncă în atelierul de demontare - montare. 

1.1. Familiarizarea cu regulamentul şi 

regimul de lucru al atelierului. 

1.1 Regulament şi 

regim de lucru 

studiat 

  

1.2. Realizarea instructajului vizând 

securitatea şi sănătate în muncă la 

îndeplinirea lucrărilor de demontare - 

montare. 

1.2. Instructaj 

realizat. 
  

1.3. Selectarea şi aranjarea 

instrumentelor, sculelor de demontare - 

montare. 

1.3. Instrumente, 

scule selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

1.4. Selectarea şi aranjarea materialelor 

consumabile. 

1.4. Materiale 

selectate. 
  

1.5. Aplicarea cerinţelor şi normelor la 

organizarea ergonomică a locului de 

muncă. 

1.5. Loc de muncă 

amenajat. 
  

1.6. Întreţinerea locului de muncă în 

corespundere cu cerinţele sanitaro – 

igienice. 

1.6. Loc de muncă 

curat. 
  

CS.2.  Executarea lucrărilor de demontare – montare a asamblărilor demontabile. 

2.1. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru demontarea – 

montarea asamblărilor demontabile. 

2.1. Condiţii tehnice 

identificate. 
  

2.2. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

demontare – montare a asamblărilor 

demontabile. 

2.2. Lista etapelor 

stabilită. 
  

2.3. Selectarea echipamentelor, 

instrumentelor şi sculelor pentru 

demontare-montare conform tipului de 

asamblare demontabilă. 

2.3. Echipamente, 

instrumente şi scule 

selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

2.4. Executarea lucrărilor de demontare-

montare a asamblărilor prin filet 

2.4. Ansamblu 

demontat - montat. 
 

 

 

2.5. Executarea lucrărilor de demontare-

montare a asamblărilor cu ştifturi.  

2.5. Ansamblu 

demontat - montat. 
  

2.6. Executarea lucrărilor de demontare-

montare a asamblărilor cu pene.  

2.6. Ansamblu 

demontat - montat. 
  

2.7. Executarea lucrărilor de demontare-

montare a asamblărilor prin caneluri.  

2.7. Ansamblu 

demontat - montat. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

2.8. Executarea lucrărilor de demontare-

montare a asamblărilor cu suprafeţe 

cilindrice şi conice prin presare.  

2.8. Ansamblu 

demontat - montat. 
  

2.9. Executarea lucrărilor de demontare-

montare a asamblărilor cu elemente 

elastice. 

2.9. Ansamblu 

demontat - montat. 
  

CS.3. Executarea lucrărilor de demontare a agregatelor automobilului 

3.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

demontare şi succesiunea realizării 

acestora în conformitate cu 

documentaţia tehnică. 

3.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

3.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

demontare în corespundere cu 

recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

3.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

3.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de demontare. 

3.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

3.4. Executarea lucrărilor de demontare 

a transmisiei longitudinale/arborilor 

planetari de pe automobil. 

3.4. Transmisie 

longitudinală/arbori 

planetari 

demontaţi. 

  

3.5. Executarea lucrărilor de demontare 

a cutiei de viteze şi ambreiajului de pe 

automobil. 

3.5. Cutie de viteze 

şi ambreiaj 

demontate. 

  

3.6. Executarea lucrărilor de demontare 

a motorului şi componentelor acestuia 

de pe automobil. 

3.6. Motorul şi 

componentele 

acestuia 

demontate. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.4. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a motorului cu ardere internă 

4.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a motorului şi 

succesiunea realizării acestora în 

conformitate cu documentaţia tehnică. 

4.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

4.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a motorului 

în corespundere cu recomandaţiile 

producătorilor de automobile. 

4.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

4.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de dezasamblare - asamblare 

a motorului. 

4.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

12/2 

4.4. Executarea lucrărilor de 

dezasamblare a motorului în noduri, 

ansambluri şi piese. 

4.4. Motor 

dezasamblat 
  

4.5. Depistarea defectelor vizibile pe 

piesele dezasamblate. 

4.5. Defecte 

constatate. 
  

4.6. Executarea lucrărilor de asamblare 

a motorului. 

4.6. Motor 

asamblat. 
  

4.7. Executarea lucrărilor de verificare a 

calităţii asamblării motorului. 
4.7. Motor verificat.   

CS.5. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a cutiilor de viteze mecanice/ 

reductorului - distribuitorului 

5.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a cutiei de 

viteze/reductorului şi succesiunea 

realizării acestora în conformitate cu 

documentaţia tehnică. 

5.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

5.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a cutiei de 

viteze/reductorului în corespundere cu 

recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

5.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

5.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de dezasamblare - asamblare 

a cutiei de viteze/reductorului. 

5.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

5.4. Executarea lucrărilor de 

dezasamblare a cutiei de 

viteze/reductorului în noduri, 

ansambluri şi piese. 

5.4. Cutie de 

viteză/reductor 

dezasamblat. 

  

5.5. Depistarea defectelor vizibile pe 

piesele dezasamblate. 

5.5. Defecte 

constatate. 
  

5.6. Executarea lucrărilor de asamblare 

a cutiei de viteze/reductorului. 

5.6. Cutie de 

viteză/reductor 

asamblat. 

  

5.7. Executarea lucrărilor de verificare a 

calităţii asamblării cutiei de 

viteze/reductorului. 

5.7. Cutie de 

viteză/reductor 

verificat. 

  

CS.6. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a transmisiei principale 

6.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a transmisiei 

principale şi succesiunea realizării 

acestora în conformitate cu 

documentaţia tehnică. 

6.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

6.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a transmisiei 

principale în corespundere cu 

recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

6.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

6.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de dezasamblare - asamblare 

a transmisiei principale. 

6.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

6.4. Executarea lucrărilor de 

dezasamblare a  transmisiei principale în 

noduri/ ansambluri şi piese. 

6.4. Transmisia 

principală 

dezasamblată. 

  

6.5. Depistarea defectelor vizibile pe 

piesele dezasamblate. 

6.5. Defecte 

constatate. 
  

6.6. Executarea lucrărilor de asamblare 

a  transmisiei principale. 

6.6. Transmisia 

principală 

asamblată. 

  

6.7. Reglarea angrenajelor cu roţi 

dinţate cilindrice şi conice a transmisiei 

principale.  

6.7. Angrenaj reglat.   

6.8. Executarea lucrărilor de verificare a 

calităţii asamblării transmisiei 

principale. 

6.8. Transmisia 

principală verificată. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.7. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a cutiilor de viteze cu 

hidrotransformator şi reductor planetar 

7.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a cutiei de 

viteze cu hidrotransformator şi reductor 

planetar, succesiunea realizării acestora 

în conformitate cu documentaţia 

tehnică. 

7.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

7.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a cutiei de 

viteze cu hidrotransformator şi reductor 

planetar în corespundere cu 

recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

7.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

7.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de dezasamblare - asamblare 

a cutiei de viteze cu hidrotransformator 

şi reductor planetar. 

7.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

7.4. Executarea lucrărilor de 

dezasamblare a  cutiei de viteze cu 

hidrotransformator şi reductor planetar 

în noduri/ ansambluri şi piese. 

7.4. Cutie de viteze 

dezasamblată. 
  

7.5. Depistarea defectelor vizibile pe 

piesele dezasamblate. 

7.5. Defecte 

constatate. 
  

7.6. Executarea lucrărilor de asamblare 

a cutiei de viteze cu hidrotransformator 

şi reductor planetar. 

7.6. Cutie de viteze 

asamblată. 
  

7.7. Executarea lucrărilor de verificare a 

calităţii asamblării cutiei de viteze cu 

hidrotransformator şi reductor planetar. 

7.7. Cutie de viteze 

verificată. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.8. Executarea lucrărilor de demontare – montare a componentelor sistemului de 

susţinere şi propulsie 

8.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

demontare – montare în corespundere 

cu componenta sistemului de susţinere 

şi propulsie, determinarea succesiunii în 

conformitate cu documentaţia tehnică. 

8.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

8.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

demontare – montare a componentelor 

sistemului de susţinere şi propulsie în 

corespundere cu recomandaţiile 

producătorilor de automobile. 

8.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

8.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de  demontare – montare a 

componentelor sistemului de susţinere 

şi propulsie. 

8.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

12/2 

8.4. Executarea lucrărilor de demontare 

a componentelor sistemului de 

susţinere şi propulsie. 

8.4. Componenta 

demontată. 
  

8.5. Dezasamblarea – asamblarea 

ansamblului de susţinere cu element 

elastic. 

8.5. Ansamblul 

dezasamblat - 

asamblat. 

  

8.6. Executarea lucrărilor de montare a 

componentelor sistemului de susţinere 

şi propulsie. 

8.6. Componenta 

montată. 
  

8.7. Executarea lucrărilor de verificare a 

calităţii montării componentelor 

sistemului de susţinere şi propulsie. 

8.7. Componentele 

sistemului de 

susţinere şi 

propulsie verificate. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.9. Executarea lucrărilor de demontare – montare a componentelor sistemului de direcţie 

9.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

demontare – montare în corespundere 

cu componenta sistemului de direcţie, 

determinarea succesiunii în 

conformitate cu documentaţia tehnică. 

9.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

9.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

demontare – montare a componentelor 

sistemului de sistemului de direcţie în 

corespundere cu recomandaţiile 

producătorilor de automobile. 

9.2 Condiţii tehnice 

identificate. 
  

9.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de  demontare – montare a 

componentelor sistemului de direcţie. 

9.3. Echipamente şi 

SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

9.4. Executarea lucrărilor de demontare 

a componentelor sistemului de direcţie. 

9.4. Componenta 

demontată. 
  

9.5. Dezasamblarea – asamblarea 

ansamblului mecanismului de direcţie. 

9.5. Ansamblul 

dezasamblat - 

asamblat. 

  

9.6. Executarea lucrărilor de montare a 

componentelor sistemului de direcţie. 

9.6. Componenta 

montată. 
  

9.7. Executarea lucrărilor de verificare a 

calităţii montării componentelor 

sistemului de sistemului de direcţie. 

9.7. Componentele 

sistemului de 

direcţie verificate. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.10. Executarea lucrărilor de demontare – montare a componentelor sistemului de 

frânare 

10.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

demontare – montare în corespundere 

cu componenta sistemului de frânare, 

determinarea succesiunii în 

conformitate cu documentaţia tehnică. 

10.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

10.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

demontare – montare a componentelor 

sistemului de frânare în corespundere 

cu recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

10.2 Condiţii 

tehnice identificate. 
  

10.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de  demontare – montare a 

componentelor sistemului de frânare. 

10.3. Echipamente 

şi SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

10.4. Executarea lucrărilor de 

demontare a componentelor sistemului 

de frânare. 

10.4. Componenta 

demontată. 
  

10.5. Dezasamblarea – asamblarea 

ansamblului mecanismului de frânare a 

roţii. 

10.5. Ansamblul 

dezasamblat - 

asamblat. 

  

10.6. Executarea lucrărilor de montare a 

componentelor sistemului de frânare. 

10.6. Componenta 

montată. 
  

10.7. Executarea lucrărilor de verificare 

a calităţii montării componentelor 

sistemului de sistemului de frânare. 

10.7. Componentele 

sistemului de 

frânare verificate. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.11. Executarea lucrărilor de dezasamblare – asamblare a maşinilor electrice(demaror, 

generator) 

11.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a maşinilor 

electrice, determinarea succesiunii în 

conformitate cu documentaţia tehnică. 

11.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

11.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a maşinilor 

electrice în corespundere cu 

recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

11.2 Condiţii 

tehnice identificate. 
  

11.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de dezasamblare - asamblare 

a maşinilor electrice. 

11.3. Echipamente 

şi SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

11.4. Executarea lucrărilor de 

dezasamblare - asamblare a maşinilor 

electrice. 

11.4. Maşina 

electrică 

dezasamblată - 

asamblată. 

  

11.5. Executarea lucrărilor de verificare 

a calităţii asamblării a maşinii electrice. 

11.5. Maşina 

electrică verificată. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.12. Executarea lucrărilor de montare a agregatelor automobilului 

12.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

montare şi succesiunea realizării 

acestora în conformitate cu 

documentaţia tehnică. 

12.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

12.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

montare în corespundere cu 

recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

12.2 Condiţii 

tehnice identificate. 
  

12.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de montare. 

12.3. Echipamente 

şi SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

12.4. Executarea lucrărilor de montare 

şi instalare a motorului şi 

componentelor acestuia pe automobil. 

12.4. Motorul şi 

componentele 

acestuia montate. 

  

12.5. Executarea lucrărilor de montare – 

fixare a cutiei de viteze şi ambreiajului. 

12.5. Cutie de viteze 

şi ambreiaj 

montate. 

  

12.6. Executarea lucrărilor de montare a 

transmisiei longitudinale/arborilor 

planetari. 

12.6. Transmisie 

longitudinală/arbori 

planetari montaţi. 

  

12.7. Executarea lucrărilor de verificare 

a calităţii montării agregatelor. 

12.7. Agregate 

verificate. 
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Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

ore/zile 

CS.13. Executarea lucrărilor de demontare – montare a elementelor habitaclului caroseriei 

13.1. Stabilirea etapelor lucrărilor de 

demontare – montare a elementelor 

habitaclului caroseriei, determinarea 

succesiunii în conformitate cu 

documentaţia tehnică. 

13.1 Lista stabilită a 

lucrărilor. 
  

13.2. Determinarea condiţiilor tehnice 

specifice pentru realizarea lucrărilor de 

demontare – montare a elementelor 

habitaclului caroseriei în corespundere 

cu recomandaţiile producătorilor de 

automobile. 

13.2 Condiţii 

tehnice identificate. 
  

13.3. Selectarea echipamentelor şi SDV 

(sculelor, dispozitivelor şi 

verificatoarelor) pentru realizarea 

lucrărilor de demontare – montare a 

elementelor habitaclului caroseriei. 

13.3. Echipamente 

şi SDV selectate. 

Observaţia 

directă – fişa 

de evaluare 

completată 

6/1 

13.4. Executarea lucrărilor de 

demontare – montare scaune. 

13.4. Scaune 

demontate - 

montate. 

  

13.5. Executarea lucrărilor de 

demontare – montare plafoane, 

mânere, panourilor decorative. 

13.5. Plafoane, 

mânere, panouri 

demontate - 

montate. 

  

13.6. Executarea lucrărilor de 

demontare – montare a mecanismului 

de acţionare geam uşă. 

13.6. Mecanism de 

acţionare geam uşă 

demontat - montat. 

  

13.7. Executarea lucrărilor de 

demontare – montare a căptuşelii 

habitaclului caroseriei. 

13.7. Căptuşeală 

demontată - 

montată. 

  

13.8. Executarea lucrărilor de verificare 

a calităţii montării elementelor 

habitaclului caroseriei. 

13.8. Elementele 

habitaclului 

caroseriei verificate. 

  

 

VI. Sugestii metodologice 

 Activitatea de formare a abilităţilor de executare a lucrărilor de demontarea – 

montarea a componentelor automobilului, dezasamblarea – asamblarea ansamblurilor 

demontabile, se va realiza sub nemijlocita dirijare şi monitorizare a maistrului sau profesorului 

de instruire practică din cadrul atelierului instituţiei de învăţământ, unde se va desfăşura 

stagiul de instruire practică. Iniţial maistrul sau profesorul de instruire practică va explica şi 

demonstra, ulterior acesta va executa independent lucrările fiind monitorizat şi corectat de 

maistrul sau profesor de instruire.  
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 Pentru fiecare activitate/sarcină de lucru la etapa de pregătire a executării acesteia, 

elevul iniţial va fi familiarizat cu procesul de lucru, normele de securitate şi sănătate în muncă, 

dotarea cu scule, instrumente, dispozitive şi materiale necesare pentru efectuarea lucrării date 

din fişa de lucru. Modelul recomandat a fişei de lucru este prezentat mai jos.. Elevul va realiza 

activităţile conform programului de desfăşurare a stagiului de practică prin rotaţie. 

Model 

Fişa de lucru 

Elevul ________________________________________________________________________ 
Numele, prenumele 

Sarcina de lucru _______________________________________________________________ 

Componenta automobilului supusă intervenţiei tehnice______________________________ 

______________________ marca/modelul automobilului_____________________________ 

 

Schiţa ansamblului/fişe tehnice cu schiţe 

Nr. 
Succesiunea executării 

operaţiilor 

Scule, 

instrumente şi 

utilaje aplicate 

Cerinţe tehnice 

Măsuri de 

securitate şi 

sănătate în 

muncă 

1.     

2.     

3.     

 

VII. Sugestii de evaluare a competenţei profesionale 

 

 Evaluarea formării competenţei profesionale de executare a lucrărilor de demontarea 

– montarea a componentelor automobilului, dezasamblarea – asamblarea ansamblurilor 

demontabile, va fi realizată la etapa realizării independente a lucrărilor de către elev prin 

observaţia directă a maistrului sau profesorului de instruire practică şi completării de acesta a 

fişei de observare şi evaluare pentru fiecare categorie de lucrări cu aplicarea punctelor de la 1 

la 10. Punctajul maxim se acorda în situaţia realizării depline şi corecte a activităţii/produsului 

evaluat. Se recomandă de a aplica modelul de mai jos a fişei de observare şi evaluare. 
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Model 

Fişa de observare şi evaluare 

Elevul 

___________________________________________________________________________ 
Numele, prenumele 

Sarcina de lucru _______________________________________________________________ 

Modelul 

automobilului______________________________________________________________ 

Nr. Activităţile/ produsele evaluate 
Punctajul  

maxim 

Punctajul  

acordat 

I. Pregătirea pentru executarea lucrărilor de demontare - montare 

1. Nomenclatura lucrărilor de demontarea – montarea a 

componentelor automobilului, dezasamblarea – 

asamblarea ansamblurilor demontabile stabilită în 

corespundere cu sarcina de lucru. 

10 

 

2. Condiţiile tehnice de demontarea – montarea a 

componentelor automobilului, dezasamblarea – 

asamblarea ansamblurilor demontabile selectate conform 

recomandaţiilor producătorilor de automobile. 

10 

 

3. Echipamente, scule, dispozitive şi verificatoare selectate 

conform specificului lucrărilor executate. 
10 

 

II. Executarea lucrărilor de demontare - montare 

4. Respectarea ordinii de executare a lucrărilor de 

demontarea – montarea a componentelor automobilului, 

dezasamblarea – asamblarea ansamblurilor demontabile 

20 

 

5. Aplicarea corectă a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor 10  

6. Respectarea condiţiilor tehnice prevăzute de producătorul 

de automobile. 
10 

 

7. Încadrarea în norma de timp stabilită de producători de 

automobile. 
10 

 

8. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 

prevenirea producerii incendiilor, protecţia mediului 

ambiant. 

10 

 

9. Asigurarea integrităţii şi aspectului estetic a automobilului 

în timpul executării lucrărilor de demontare - montare. 
10 

 

 Total 100  

Nota acordată *____________ 

Maistru / profesorul de instruire practică___________________/______________/_____20__ 
                                                  Numele, prenumele                                       semnătura                            data 

*- Convertirea totalului de puncte acumulate în note se va realiza în corespundere cu 

prevederile art.10 a REGULAMENTULUI de organizare a studiilor în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile aprobat prin o rdinul Ministrului Educației nr.234 din 25 martie 2016 
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VIII . Cerinţe faţă de locurile de practică 

Stagiul de instruire practică demontare - montare este de regulă realizat în cadrul 

atelierului instituţiei de învăţământ, dar poate fi organizat şi în cadrul  

întreprinderilor/organizaţii ce dispun de ateliere specializate. 

Atelierul de instruire practică  demontare - montare trebuie să fie amenajat cu: 

1. Post de demontare/montare componente auto; 

2. Locuri de muncă pentru dezasamblarea-asamblarea componentelor; 

3. Sisteme de ventilare generală a atelierului; 

4. Trusa medicală; 

5. Echipamente de protecţie colectivă şi individuale a elevilor. 

 

Dotarea minimă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica: 

 

Nr. Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de locul de muncă/postul propus elevului 

1. Post de 

demontare/montare 

componente auto 

Elevator/canal de revizie; set de scule destinaţie generală; 

seturi de scule speciale; macara tip girafă; suporturi reglabile 

pentru agregate; recuperatoare de ulei/lichide; prese şi 

extractoare; echipamente specifice(sisteme); echipament 

exhaustor. 

2. Locuri de muncă 

pentru dezasamblare-

asamblare. 

Masă/banc de lucru; suport pentru agregate; set de scule 

destinaţie generală; seturi de scule speciale; prese şi 

extractoare. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 Pentru identificarea nomenclaturii lucrărilor, succesiunea şi condiţiile tehnice pentru 

realizare acestora , elevii vor utiliza literatura tehnică specifică a producătorului de automobile 

care este disponibilă în atelier, pe suport hârtie sau în formă electronică. 




