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I. PRELIMINARII 
                           

         Curricumulul modular Regulamentul circulaţiei rutiere este inclus în componenta  de 

specialitate și  formare a competenţelor profesionale al viitorilor specialişti în domeniul mecanizării 

agricilturii.                  

Structural Curricumulul Regulamentul circulaţiei rutiere constă din 4 unităţi de învăţare :Dispoziţii 

generale , Conducătorii de vehicule şi obligaţiunile acestora, Reguli privind circulaţia 

vehiculelor,Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere,  studiate consecutiv  în strînsă corelaţie 

interdisciplinară. 

Elementul central al curriculumului constă în: 

 utilizarea conceptului de competenţă profesională în concept modern asociat cadrului de 

referinţă european; 

 formrea şi dezvoltarea  profesională  a conducătorilor de vehicule;  

 îmbunătăţirea situaţiei din cadrul traficului rutier. 

Curriculumulul 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 

conştienţă şi responsabilă în traficul rutier. 

Procesul didactic va respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, 

prin valorificarea unor tehnici moderne de formare profesională iniţială, diverse similări ale 

situaţiilor din viaţa profesională.  

    Profesorul poate alege şi aplica acele tehnologii, forme şi metode de organziare a activităţii 

elevilor,care sunt adecvate specialităţii, experienţii de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor 

care asigură cel mai înalt randament la realizarea obiectivilor preconizate. 

 

     „Regulamentul circulaţiei rutiere” reprezintă un curs, bazat pe cunoştinţe teoretice care are ca 

finalitate conducerea în siguranţă a vehiculelor şi respectarea legislaţiei rztiere, precum şi 

deminuarea numărului de accidente rutiere soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, pagube 

materiale semnificative şi deteriorarea mediului ambiant.  

     Elementul central al curriculumului este utilizarea conceptului de „competenţa profesională”, 

un concept modern asociat conform cadrului de referinţă eurpoean în acest domeniu necesar 

formării şi dezvoltării profesionale a conducătorilor de vehicule în scopul îmbunătăţirii situaţiei 

din traficul rutier. 



 

      Acest curriculum este elaborat în baza cerinţelor actuale ale sistemului educaţional şi se 

întemeează pe principiile didacticii activ-interactive. Aceasta  presupune un demers în predare-

învăţare-evaluare din perspectiva formării şi dezvoltării unui sistem de competenţe profesionale 

care se asigure formarea/dezvoltarea personalităţii conducătorilor de vehicule pentru implicarea 

conştientă şi responsabilă în traficul rutier. 

     În această ordine de idei, în curriculumul „Bazele comportamentului în conducerea 

autovehiculului şi siguranţa traficului rutier” 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 acestei discipline. 

 

 

II. MOTIVAŢIA, UNITATEA DISCIPLINEI PENTRU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ 
 

Agenții economici cer specialiști competenți și capabili să contribuie la soluționarea 

problemelor parvenite în activitatea unității din domeniu ceea ce se poate realiza prin învățarea 

formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului sectorului agrar. Din aceste 

considrente, 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.; 

- 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 în domeniu. 

 



 

      În general, scopul prioritar al educaţiei rutiere reprezintă sporirea securităţii şi reducerea 

numărului de accidente în baza unei pregătiri profesionale atât iniţială, cât şi continuă 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, obiectivele generale ale acestei discipline vizează: 

 Formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice privind: obligaţiunile conducătorilor de 

vehicule, organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere, regulile de circulaţie a vehiculelor; 

 Aplicarea conştientă a acestor cunoştinţe teoretice în condiţiile reale din traficul rutier; 

Manifestarea unor comportamente adecvate privind rezolvarea situaţiilor semnificative din 

traficul rutier 

                                                

          III.COMPETENŢE PROFEAIONALE SPECIFICE MODULULUI 
 

     Elaborarea acestui curriculum centrat pe competenţe profesionale prevede următoarele 

achiziţii finale: 

 Stăpânirea unui ansamblu de cunoştinţe teoretico-practice specifice disciplinei; 

 Formarea unor deprinderi de utilizare a cunoştinţelor teoretico-practice în situaţii 

concrete din traficul rutier, realizând astfel funcţionarea cunoştinţelor; 

 Soluţionarea diverselor situaţii – problemă din traficul rutier în baza cunoştinţelor 

teoretico-practice în viziune proprie; 

 Rezolvarea situaţiilor din traficul rutier, manifestând comportamente/atitudini 

personale. 

      Competenţa profesională a conducătorului de vehicule reprezintă un sistem integrat de 

cunoştinţe teoretico-practice, capacităţi cognitive, deprinderi praxiologice şi 

atitudini/comportamente achiziţionate în procesul de învăţare şi mobilizare în vederea rezolvării 

a diverselor situaţii specifice traficului rutier. 

     Competenţe specifice acestei discipline reprezintă: 

C1.: Competenţa de achiziţii intelectuale şi pragmatice privind exploatarea şi conducerea în 

siguranţa a vehiculului în traficul rutier. 

C2.: Competenţa de stăpânire/respectare/aplicare a prevederilor legislaţiei în domeniul traficului 

rutier. 



 

C3.: Competenţa de valorificare oportună şi corectă a situaţiilor din traficul rutier în conformitate 

cu legislaţia rutieră. 

C4.: Competenţa de rezolvare prin colaborare a situaţiilor problemă create în traficul rutier. 

C5.: Competenţa de acordare a primului ajutor medical în condiţiile traficului rutier. 

 

 

IV. ADMINISTRAREA MODULULUI 
                                                                                                                                  

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct Lucrul 

Individu

al Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

V 90 30 30 30 Examen  3 

 

 

V. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

                                                   I. Dispoziţii generale 

UC1. de stabilire a 

legăturilor între legislaţia 

rutieră europeană şi cea 

naţională; 

UC2.de analiză a sistemului 

traficului rutier; 

UC3.de comprehensiune a 

rolului RCR privind 

siguranţa traficului rutier; 

UC4. de descriere a 

structurii generale a RCR; 

UC5. de comprehensiune a 

termenilor-cheie ai RCR; 

UC6. de analiză a 

elementelor de formare a 

conducătorului de 

autovehicule; 

UC7. de elaborare a 

propriului model de 

pregătire,( axat pe 

cunoştinţe şi deprinderi 

bine formate). 

1.1 Structura de organizare a 

traficului rutier 

1.2 Sistemul naţional şi 

internaţional de organizare a 

circulaţiei rutiere: acte 

normative naţionale şi 

internaţionale în domeniul 

siguranţei traficului rutier; 

1.3 Formarea 

conducătorului de 

autovehicul: gradul de 

instruire teoretică şi 

practică, aspecte psiho- 

fiziologice, condiţiile şi 

regimul de muncă. 

1.4 Regulamentul 

Circulaţiei Rutiere: 

structura, noţiuni şi termeni 

de bază. 

 

A1 Cunnoaşterea structurii de 

organizare a traficului rutier 

A2 Argumentarea elementelor 

de formare a conducătorului de 

vehicul  

A3. discuţii despre dezvoltarea 

sistemului mondial şi naţional 

de organizare a circulaţiei 

rutiere; 

A4. exerciţiu empatic: 

raportarea textului studiat la 

propria experienţă; 

A5. exerciţii de comparare şi 

clasificare a autovehiculelor 

după categorii şi subcategorii, 

de raportare a acestora la gradul 

de pregătire a conducătorilor de 

autovehicule; 

A6. conversaţii despre structura 

RCR; 

A7. dezbateri privind 

dispoziţiile generale ale RCR şi 



 

termenii – cheie; 

A8. exerciţii de relaţionare între 

gradul de pregătire şi formarea 

conducătorului de autovehicul 

II. Conducătorii de vehicule şi obligaţiunile acestora 

UC1. de aplicare a 

prevederilor legale în 

vederea obţinerii permisului 

de conducere ; 

UC2. de respectare a 

obligaţiilor conducătorilor 

de autovehicule în traficul 

rutier; 

UC-3. Definirea, 

cunoaşterea, înţelegerea, 

utilizarea cerinţelor faţă de 

conducătorul de vehicul 

 

 

2.1 Cerinţe faţă de 

conducătorul de vehicul. 

2.2 Obligaţiile 

conducătorului de vehicul 

înainte de plecare şi în 

timpul deplasării. 

2.3  Obligaţiile 

conducătorului de vehicul 

faţă de colaboratorii de 

poliţie, de echipa mobilă a 

Serviciului vamal etc. 

2.4 Obligaţii şi 

comportament în raport cu 

alţi participanţi la trafic. 

2.5  Obligaţiile 

conducătorilor de vehicule, 

implicaţi într-un accident de 

circulaţie. 

2.6 Restricţii pentru 

conducătorii de vehicule. 

A1.Argumentarea prevederilor 

legale în vederea obţinerii 

permisului de conducere   

A2. Cunoaşterea obligaţiunilor 

conducătorului de vehicul 

înainte de plecare şi în raport 

cu alţi conducători de vehicule 

 A3. exerciţii de analiză 

comparată: vârsta 

conducătorului, 

categoria/subcategoria de 

instruire, eliberarea permisului 

de conducere; 

A4. dezbateri privind 

obligaţiile conducătorilor 

autovehicule. 

 

                                       III. Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere 

UC-1.Identitificarea, 

definirea, utilizarea 

termenilor- chee de drum cu 

prioritate, grupelor de 

indicatoare, marcajelor 

rutiere şi modalităţilor de 

organizare a traficului rutier    

UC2. de utilizare a 

termenilor- cheie prioritate, 

drum cu prioritate, trecere 

pentru pietoni, cedează 

trecerea, agent de circulaţie, 

vehicul lent, vehicul lung 

etc.; 

UC3. de descriere a 

3.1 Mijloace de organizare 

şi dirijare a circulaţiei 

rutiere: ordinea de 

superioritate în cazul când 

acestea sunt în 

neconcordanţă, restricţii 

privind montarea sau 

demontarea acestora. 

3.2 Semnalele agentului de 

circulaţie: semnificaţia, 

obligaţiile şi 

comportamentul 

participanţilor la trafic. 

3.3 Semnalele luminoase: 

A1. Descrierea semnalelor 

agentului de circulaţie. 

A2. Argumentarea acţiunilor 

participanţilor la trafic în 

funcţie de semnalele 

semaforului 

A3. Clasificarea grupelor de 

indicatoare. 

 

 

A4. Recunoaşterea marcajelor 

rutiere şi stabilirea legăturii 

dintre marcajel şi indicatoarele 

rutiere. 

A5. Argumentarea 

modalităţilor de organizare a 

circulaţiei rutiere  



 

semnalelor agentului de 

circulaţie ; 

UC4. de clasificare a 

semafoarelor; 

UC5. de identificare a 

acţiunilor participanţilor la 

trafic în funcţie de 

semnalele semaforului; 

UC6. de recunoaştere a 

grupelor de indicatoare; 

UC7. de clasificare a 

indicatoarelor rutiere şi de 

stabilire a legăturilor între 

ele; 

UC8. de identificare a 

panourilor adiţionale; 

UC9. de explicare a 

modalităţilor de amplasare a 

indicatoarelor rutiere, 

completarea cu panouri 

adiţionale, zonele de 

acţiune a acestora, ce 

acţiuni presupun; 

UC10.de recunoaştere a 

marcajelor rutiere şi de 

stabilire a legăturii între 

marcaje şi indicatoarele 

rutiere; 

UC11.de argumentare a 

modalităţilor de organizare 

şi dirijare a circulaţiei 

rutiere; 

UC12. de explicare a 

semnalele conducătorilor de 

vehicule şi folosirea 

dispozitivelor de iluminare. 

 

clasificarea semafoarelor, 

semnificaţia semnalelor 

semafoarelor pentru 

dirijarea traficului rutier, 

comportamentul 

participanţilor la trafic la 

semnalele semaforului. 

3.4 Semnalizarea trecerilor 

la nivel cu calea ferată: 

semnificaţia, semnalizarea 

apropierii de trecere la nivel 

cu calea ferată, la nivel ca 

calea ferată fără bariere, 

când vizibilitatea este 

redusă, obligaţiile 

conducătorilor de vehicule. 

3.5 Semnalizarea trecerilor 

pentru pietoni: mijloace de 

semnalizare şi semnificaţia 

lor, obligaţiile 

conducătorilor de vehicule. 

3.6 Indicatoarele rutiere: 

avertizare, prioritate, 

interzicere şi restricţie, sens 

obligatoriu, informare şi 

orientare, informare 

suplimentară (panouri 

adiţionale). 

3.7 Marcajele rutiere: 

orizontale, verticale. 

3.8 Semnalizarea lucrărilor 

de drum: ordinea instalării 

mijloacelor de semnalizare, 

denumirea, destinaţia şi 

locul instalării mijloacelor 

de semnalizare, modul de 

echipare a persoanelor care 

execută lucrări de drum, 

comportamentul 

conducătorilor de vehicule 

în conformitate cu 

prescripţiile mijloacelor de 

semnalizare şi faţă de 

persoanele care execută 

A6. conversaţii despre 

mijloacele de organizare şi 

dirijare a circulaţiei rutiere; 

A7. descrierea ordinii de 

superioritate între mijloacele de 

semnalizare; 

A8. exerciţii de demonstrare a 

semnalelor agentului de 

circulaţie; 

A9. exerciţii de clasificare a 

semafoarelor; 

A10. comentarea semnificaţiei 

semnalelor semafoarelor; 

A11.conversaţii 

despresemnalizarea trecerilor la 

nivel cu calea ferată; 

A12. dezbateri despre 

modalitățile de semnalizare a 

trecerilor pentru pietoni; 

A13. discuții privind obligațiile 

conducătorilor față de pietoni; 

A14. exerciţii de clasificare a 

indicatoarelor rutiere şi 

semnificaţia acestora; 

A15. descrierea verbală a 

fiecărui indicator, ordinea 

instalării, zona de acţiune; 

A16. exerciţii de comparare a 

grupelor de indicatoare; 

A17. organizarea dezbaterilor 

referitor la locul şi rolul 

indicatoarelor rutiere în 

circulaţie; 

A18. exerciţii de identificare a 

panourilor adiţionale; 

A19. discuţii despre marcajele 

rutiere, clasificarea acestora, 

forma, culoarea, aplicarea; 

A20. elaborarea unui plan de 

idei privind aspectele comune 

şi deosebite între indicatoare 



 

lucrări de drum. 

3.9 Mijloacele de 

identificare a unor vehicule. 

3.10 Semnalele 

conducătorilor de vehicule 

şi folosirea dispozitivelor de 

iluminare: tipuri de semnale 

şi destinaţia lor, 

semnalizatorul luminos, 

braţul, claxonul, lumina de 

întâlnire, farurilor de ceaţă, 

farul – proiector, farul – 

căutător, avertizorul de 

avarie. 

 

rutiere şi marcaje rutiere; 

A21. conversaţii despre 

mijloacele de semnalizare a 

lucrărilor de drum; 

A22. descrierea semnelor 

distinctive a unor vehicule; 

A23. conversații despre 

semnalele conducătorilor de 

vehicule şi folosirea 

dispozitivelor de iluminare; 

A24. exerciţiu empatic: 

raportarea textului studiat la 

propria experienţă. 

 

                                  IV. Bazele folosirii eficiente a combustibililor 

UC1 Organizarea circulaţiei 

vehiculelor în intersecţii, la 

trecerile la nivel cu calea 

ferată,  prin zone 

rezidenţiale, pe autostrăzi, 

cu schimbarea direcţiei de 

mers şi vitezei de deplasare 

UC2. de utilizare a 

termenilor- cheie: circulaţie 

dirijată, etc, 

 

UC3. de analiză a regulilor 

pentru circulaţia 

vehiculelor; 

UC4. de stabilire a legăturii 

între viteza de deplasare şi 

siguranţa traficului rutier; 

UC5. de clasificare a 

intersecţiilor; 

UC6. de comparare a 

ordinii de trecere a 

intersecţiilor cu circulaţie 

dirijată şi cu circulaţie 

nedirijată; 

UC7. de explicare a 

modalităţilor de trecere la 

4.1 Începutul deplasării şi 

schimbarea direcţiei de 

mers: obligaţiile 

conducătorilor de vehicule 

prealabil începerii 

deplasării, preselectării 

benzii de circulaţie, 

schimbării direcţiei de mers, 

ordinea virării, întoarcerea 

în intersecţii şi în afara lor, 

situaţii de interzicere a 

întoarcerii şi deplasării cu 

spatele. 

4.2 Poziţia vehiculelor pe 

carosabil, în dependenţă de 

numărul benzilor de 

circulaţie, tipul vehiculelor 

şi viteza lor de deplasare; 

deplasarea pe linia de 

tramvai; restricţii pentru 

intrarea vehiculelor pe 

trotuare şi pistele de pietoni. 

4.3 Viteza de deplasare şi 

spaţiul între vehicule: 

factorii ce influenţează 

regimul de viteză, limitele 

 A1. Selectarea benzilor de 

circulaţie pentru deplasarea 

diferitor categorii de vehicule. 

A2. Stabilirea legăturii între 

viteza de deplasare şi siguranţa 

traficului rutier 

A 3. Descrierea modalităţilor 

de circulaţie prin intersecţii şi 

la nivel cu calea ferată 

A4.Stabilirea legăturii între 

oprire, staţionare, parcare şi 

siguranţa traficului rutier.  

A5. Compararea tipurilor de 

remorci 

A6. Descrierea modalităţilor de 

deplasare prin zonele 

rezidenţiale şi pietonale 

A7. Reproducerea regulilor 

privind deplasarea vehiculelor 

cu regim prioritar de circulaţie 

A8. Argumentarea cerinţelor 

faţă de diferite tipuri de 

vehicule  

A9. scrierea algoritmului 

începerii deplasării , 

preselectării benzii de 

circulaţie, schimbării direcţiei 

de mers, 

 



 

nivel cu calea ferată; 

UC8. de stabilire a legături 

între oprire, staţionare, 

parcare şi siguranţa 

traficului rutier; 

UC9. de comparare a 

tipurilor de remorcări; 

UC10. de descriere a 

modalităţilor de deplasare 

prin zonele rezidenţiale şi 

pietonale; 

UC11. de identificare a 

condiţiilor de circulaţie pe 

autostrăzi; a condiţiilor de 

circulaţie în traficul 

internaţional; 

UC12. de reproducere a 

regulilor privind deplasarea 

vehiculelor cu regim 

prioritar de circulaţie şi 

obligaţiile celorlalţi 

conducători de vehicule; 

UC13. de descriere a 

transportului de persoane şi 

de încărcături; 

UC14. de comentare a 

specificului instruirii în 

conducerea autovehiculului; 

UC15. de formulare a 

regulilor şi de enumerare a 

obligaţiilor pentru circulaţia 

bicicletelor, vehiculelor cu 

tracţiune animală şi 

pietonilor cu cărucioare 

UC16.de determinare a 

obligaţiilor pentru circulaţia 

pietonilor şa a coloanelor; 

UC17. de stabilire a 

condiţiilor tehnice pentru 

admiterea în circulaţie a 

autovehiculelor şi 

remorcilor. 

de viteză; spaţii optime între 

vehicule; interval lateral; 

restricţii privind viteza de 

deplasare a vehiculelor. 

4.4 Depăşirea şi trecerea în 

sensuri opuse: obligaţiile 

conducătorilor de vehicule 

prealabil depăşirii, acţiunile 

în timpul efectuării 

manevrei de depăşire, cazuri 

de interzicere a depăşirii, 

trecerea în sensuri opuse pe 

sectoarele de drum îngustat. 

4.5 Circulaţia în intersecţii: 

reguli generale de traversare 

a intersecţiilor; ordinea 

deplasării vehiculelor în 

intersecţii cu circulaţia 

dirijată, interdependenţa 

semnalelor agentului de 

circulaţie, semnalelor 

luminoase ale semaforului şi 

indicatoarelor rutiere de 

prioritate; tipuri de 

intersecţii cu circulaţia 

nedirijată; modul de 

deplasare în intersecţiile 

drumurilor cu circulaţia 

nedirijată de semnificaţie 

neechivalentă şi echivalentă; 

ordinea circulaţiei în 

situaţiile în care drumul cu 

prioritate îşi schimbă 

direcţia în intersecţie; 

acţiunile conducătorilor de 

autovehicule în cazul 

imposibilităţii de 

determinare a tipului de 

intersecţii: timp de noapte, 

noroi, zăpadă etc. 

4.6 Traversarea căilor ferate: 

tipuri de trecere la nivel cu 

calea ferată, modul de 

circulaţie a vehiculelor; 

A10. exerciţii de explicare a 

modalităţilor de efectuare a 

manevrelor de virare şi 

întoarcere; 

A11. comentarea situaţiilor de 

interzicere a întoarcerii şi a 

deplasării cu spatele; 

A12. comentarea modalităţilor 

de trecere pe lângă staţiile 

vehiculelor de rută şi trecerilor 

pentru pietoni; 

A13. exerciţii de relaţionare 

între poziţia vehiculelor pe 

carosabil, numărul benzilor de 

circulaţie, tipul vehiculelor, 

viteza de deplasare, liniile de 

tramvai, trotuare, piste pentru 

pietoni; 

A14. exerciţii de comparare a 

limitelor de viteză în localităţi, 

în afara lor, în cazul 

remorcărilor, transportării 

încărcăturilor, a vehiculelor cu 

masa şi gabaritul depăşit, de 

către conducătorii începători; 

A15. exerciţii de explicare a 

necesităţii respectării spaţiului 

şi intervalului lateral optim ; 

A16. descrierea algoritmului de 

depăşire, de ocolire, de trecere 

în sensuri opuse pe sectoarele 

de drum îngustat; 

A17. exerciţii de clasificare a 

intersecţiilor; 

A18. exerciţii de explicare a 

regulilor de deplasare prin 

intersecţii; 

A19. comentarea tipurilor de 

treceri la nivel cu căile ferate, 

precum şi traversarea acestora; 

A20. exerciţii de relaţionare 

între opriri, staţionări, în 



 

 

 

acţiunile conducătorului de 

vehicul în caz de oprire 

fortuită la trecerea la nivel 

cu calea ferată; restricţii 

privind traversarea trecerilor 

la nivel cu calea ferată. 

4.7 Oprirea şi staţionarea 

voluntară: modalităţi de 

efectuare a opririi şi 

staţionării în localităţi şi în 

afara lor, pe timp de zi şi 

noapte; staţionarea de lungă 

durată; măsuri de siguranţă 

la 

4.8 Parcarea vehiculelor. 

4.9 Remorcarea 

autovehiculelor rămase în 

pană şi tractarea remorcilor: 

remorcarea prin intermediul 

legăturii flexibile, cu 

aplicarea barei metalice, 

prin încărcarea parţială a 

vehiculului; restricţii cu 

privire la transportul de 

persoane în timpul 

remorcării. 

4.10 Transportul de 

persoane: obligaţiile 

conducătorului vehiculului 

de rută; cerinţe impuse la 

transportarea persoanelor în 

caroseria autocamionului; 

cerinţe la transportarea 

copiilor; restricţii privind 

transportarea persoanelor; 

obligaţiile pasagerilor. 

4.11 Transportarea 

încărcăturilor: limite 

maxime de gabarit ale 

vehiculelor; reguli de 

amplasare şi fixare a 

încărcăturii în autovehicul în 

dependenţă de masă şi 

gabarit; semnalizarea 

localităţi, în afara lor, pe timp 

de zi, pe timp de noapte; 

A21. descrierea algoritmului de 

parcare a vehiculelor; 

A22. exerciţii de explicare a 

remorcării prin intermediul 

legăturii flexibile, barei 

metalice sau prin încărcarea 

parţială a vehiculului; 

A23. conversaţii despre 

transportul de persoane în 

timpul remorcării; 

A24. modelarea situaţiilor de 

transportare a persoanelor pe 

relaţia cerinţe-restricţii; 

A25. elaborarea unui plan de 

idei privind aspectele comune 

şi deosebite între transportul de 

persoane şi transportul de copii; 

A26. exerciţii de explicare a 

specificului transportării 

încărcăturilor uşor inflamabile, 

explozive sau altor încărcături 

periculoase; 

A27. descrierea verbală a 

modului de circulaţie prin 

zonele rezidenţiale şi 

evidenţierea restricţiilor; 

A28. exerciţii de explicare a 

condiţiilor de circulaţie pe 

autostrăzi, comentând 

restricţiile; 

A29. exerciţii de comparare a 

condiţiilor de circulaţie în 

traficul internaţional şi cel 

naţional; 

A30. comentarea obligaţiilor 

conducătorilor altor vehicule la 

apropierea vehiculului cu regim 

prioritar; 

A31. comentarea restricţiilor 

privind efectuarea instruirii în 



 

încărcăturilor prin semne 

distinctive; cerinţe pentru 

transportarea încărcăturilor 

uşor inflamabile, explozive 

sau altor încărcături 

periculoase. 

4.12 Circulaţia prin zonele 

rezidenţiale şi pietonale: 

modul de circulaţie a 

vehiculelor prin zone 

rezidenţiale; restricţii de 

circulaţie prin zonele 

rezidenţiale. 

4.13 Circulaţia pe autostrăzi: 

modul de circulaţie a 

vehiculelor pe autostrăzi; 

restricţii de circulaţie pe 

autostrăzi. 

4.14 Circulaţia 

autovehiculelor în traficul 

internaţional: condiţii de 

trecere a frontierei de stat de 

către autovehiculele 

înmatriculate în Republica 

Moldova; condiţiile de 

circulaţie pe drumurile 

publice ale Republicii 

Moldova a autovehiculelor 

înmatriculate în alte state. 

4.15 Reguli privind 

circulaţia vehiculelor cu 

regim prioritar de circulaţie 

şi obligaţiile celorlalţi 

conducători de vehicule. 

4.16 Instruirea în 

conducerea autovehiculelor: 

sistemul şi principiile de 

organizare a instruirii 

conducătorilor de 

autovehicule; modul de 

echipare a autovehiculelor 

destinate instruirii; restricţii 

privind efectuarea instruirii 

în conducere pe drumurile 

conducerea autovehiculului pe 

drumurile publice; 

A32. exerciţii de comparare a 

regulilor de circulaţie a 

conducătorilor bicicletelor, 

ciclomotoarelor, vehiculelor cu 

tracţiune animală, vehiculelor 

împinse sau trase cu braţele; 

A33. conversaţii despre regulile 

şi obligaţiile de deplasare pe 

drumurile publice a pietonilor, 

coloanelor, copiilor în grup ; 

A34. exerciţii de explicare a 

condiţiilor tehnice pentru 

admiterea în circulaţie a 

autovehiculelor şi remorcilor. 

 



 

publice. 

4.17 Circulaţia bicicletelor, 

vehiculelor cu tracţiune 

animală şi pietonilor cu 

cărucioare manuale: reguli, 

obligaţii şi restricţii pentru 

conducătorii 

4.18 Circulaţia pietonilor şi 

a coloanelor: reguli, 

obligaţii şi restricţii la 

deplasarea pe drumurile 

publice a pietonilor, 

coloanelor, copiilor în grup. 

4.19 condiţii tehnice pentru 

admiterea în circulaţie a 

autovehiculelor şi 

remorcilor: cerinţe generale, 

condiţii tehnice de 

interzicere a exploatării 

vehiculelor, cazurile de 

interzicere a deplasării 

ulterioare a vehiculelor şi 

remorcilor. 

 

V.Obligaţii privind proprietarii şi responsabilii de exploatarea  vehiculelor, drumurilor 

şi altor construcţii rutiere 

UC1.  Identificarea, 

definirea, utilizarea 

obligaţiunilor privind 

exploatarea vehiculelor, 

drumurilor şi altor 

construcţii rutiere 

UC2. de analiza comparată 

a responsabilităţilor 

persoanelor de exploatarea 

şi starea tehnică a 

vehiculelor, de amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea 

drumurilor publice, 

trecerilor la nivel cu calea 

ferată şi altor construcţii 

rutiere, de executarea 

lucrărilor de drum; 

UC3. de descriere a 

situaţiilor când activităţile 

5.1 Responsabilităţile 

persoanelor de exploatarea 

şi starea tehnică a 

vehiculelor. 

5.2 Responsabilităţile 

persoanelor de amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea 

drumurilor publice, 

trecerilor la nivel cu calea 

ferată şi altor construcţii 

rutiere. 

5.3 Responsabilităţile 

persoanelor de executarea 

lucrărilor de drum. 

5.4 Coordonarea anumitor 

activităţi cu poliţia rutieră. 

 

A1. Formularea regulelor de 

enumărare a obligaţiunilor 

responsabililor de exploatarea 

vehiculelor 

A2. exerciţii de identificare a 

obligaţiilor persoanelor 

responsabile de exploatarea şi 

starea tehnică a vehiculelor; 

A3. exerciţii de identificare a 

obligaţiilor conducătorilor 

staţiilor de prestări servicii auto 

şi a instituţiilor de depanare a 

autovehiculelor; 

A4. exerciţii de demonstrare a 

amenajărilor, întreţinerilor şi 

exploatării drumurilor publice, 

a trecerilor la nivel cu calea 

ferată precum şi a altor 



 

 

 

 

 

 

 

trebuie coordonate cu 

poliţia rutieră. 

 

construcţii rutiere; 

A5. exerciţii de explicare a 

responsabilităţilor persoanelor 

ce execută lucrări de drum; 

A6. exerciţii de identificare a 

situaţiilor când activităţile 

trebuie coordonate cu poliţia 

rutieră. 

                                  VI. Contravenţii şi infracţiuni în circulaţia rutieră 

UC1. Cunoaşterea şi 

înţelegerea contravenţiilor 

şi infracţiunilor in traficul 

rutier 

UC2. de analiză a 

contravenţiilor şi 

infracţiunilor din circulaţia 

rutieră cu implicarea 

conducătorilor de 

autovehicule; 

UC3.de 

formulare/respectare a 

prevederilor codurilor 

contravențional, civil, penal 

în domeniul circulaţiei 

rutiere; 

UC4. de stabilire a legăturii 

între pregătirea 

conducătorului de 

autovehicul, încălcările în 

domeniul circulaţiei rutiere 

şi responsabilitatea legală 

asumată. 

bicicletelor, 

ciclomotoarelor, vehiculelor 

cu tracţiune animală şi a 

celor împinse sau trase cu 

braţele. 

 

6.1 Contravenţii în 

domeniul protecţiei 

mediului. 

6.2 Contravenţii ce 

atentează la regimul din 

transporturi. 

6.3 Contravenţii în 

domeniul circulaţiei rutiere: 

avertismentul, sancţiunea 

contravenţională, privarea 

de drepturi speciale, arestul 

contravenţional. 

6.4 Prevederile codului civil 

în domeniul circulaţiei 

rutiere: daună, vină, acţiune 

ilegală, despăgubirea 

daunelor materiale. 

6.5 Prevederile codului 

penal în domeniul legislaţiei 

rutiere: componentele 

infracţiunii, răspunderea 

penală, infracţiuni în 

domeniul transporturilor. 

 

A1. Argumentarea metodelor 

de depistare a infracţiunilor în 

traficul rutier  

A2. exerciţii de definire a 

răspunderii contravenţionale, 

civile, penale; 

A3. exerciţii de explicare a 

modalităţilor de aplicare a 

sancţiunilor contravenţionale, 

civile, penale; 

A4. exerciţiu empatic: 

raportarea textului studiat la 

propria experienţă; 

A5. exerciţii de formulare a 

opiniilor proprii referitor la 

prevenirea încălcărilor din 

traficul rutier. 

 



 

VI. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 
 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucr

ul 

Indiv

idual 

Preleg

eri 
Practică 

I Dispoziţii generale 8 2 2 4 

II.  Conducătorii de vehicule şi obligaţiunile 

acestora 

11 3 2 6 

III.  Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere 28 9 10 9 

IV.          Reguli privind circulaţia vehiculelor 37 12 16 9 

 

V 

Obligaţii privind proprietarii şi responsabilii de 

exploatarea vehiculelor, drumurilor şi altor 

construcţii rutiere 

 

3 

 

2 

-  

1 

VI. Contravenţii şi infracţiuni în circulaţia rutieră 3 2 - 1 

                               Total       90 30 30 30 

 

                                                 

VII. STUDIU INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR 
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi 

de evaluare 

Termeni 

de 

realizare 

                                                          I.Dispoziţii generale 

1.1Sistemul naţional şi internaţional 

de organizare a circulaţiei rutiere. 

1.2 Regulamentul Circulaţiei 

Rutiere: structura,noţiuni şi termeni 

de bază. 

1.1Rezumatul scris 

1.2 Referat 

Prezentarea 

rezumatului 

scris 
2 

 

  II. Conducătorii de vehicule şi obligaţiunile acestora 

2.1 Restricţii privind conducătorii de 

vehicule. 

 

2.2 Obligaţiunile conducătorului de 

vehicul faţă de colaboratorii de 

poliţie, de echipa mobilă a 

serviciului vamal. 

 

2.3 Obligaţiile conducătorilor de 

vehicule implicaţi într-un accident de 

circulaţie. 

2.1 Referat 

 

2.2 Referat 

 

 

 

 

2.3 Portofoliu 

 

Comunicarea 

orală a 

referatului 

 

 5 

 

 

 

                                 III. Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere 

 

3.1 Mijloace de organizare şi dirijare 

 

3.1 Referat 

Comunicare 

orală a 

 9 

 



 

a circulaţiei rutiere 

3.2 Semnalizarea trecerilor la nivel 

cu calea ferată. 

3.3 Exerciţii de clasificare a 

indicatoarelor rutiere 

3.4 Exerciţii cu utilizarea panourilor 

adiţionale 

3.5 Semnalizarea lucrărilor de drum: 

ordinea instalării mijloacelor de 

semnalizare  

3.6 Semnalele conducătorilor de 

vehicule şi folosirea acestora 

 

3.2 Referat 

 

3.3 Portofoliu 

 

3.4 Referat 

3.5 Referat 

 

3.6 Referat 

 

 

referatului.   

 

 

 

 

                                   IV.Reguli privind circulaţia vehiculelor 

4.1Deplasarea pe linia de tranvai, 

restricţii privind intrarea vehiculelor 

pe trotuare şi piste pentru pietoni. 

4.2 Depăşirea şi trecerea în sensuri 

opuse . 

4.3 Traversarea căilor ferate, tipuri 

de trecere la nivel cu calea ferată. 

4.4 Descrierea algoritmului de 

parcare a vehiculelor. 

4.5 Transportul de persoane şi 

încărcături. 

4.6 Circulaţia vehiculelor în regim 

internaţional. 

4.7 Instruirea privind conducerea 

autovehiculului. 

4.8 Condiţii tehnice privind 

admiterea în circulaţie a 

autovehiculelor şi remorcilor, cerinţe 

generale 

 

4.1Referat 

 

 

4.2 Exerciţii 

4.3 Exerciţii 

4.4 Referat 

4.5 Referat 

4.6Referat 

4.7Referat 

 

4.8Referat 

 

Comunicarea 

orală a 

referatului 

 

Prezentarea 

rezultatelor 

 

 

Comunicarea 

orală a 

referatului 

 

 

   11 

V. Obligaţiuni privind proprietarii şi responsabilii de exploatarea vehiculelor, 

drumurilor şi altor construcţii rutiere 

5.1 Obligaţii de serviciu pentru 

persoanele responsabile de 

exploatarea vehiculelor, drumurilor 

publice, trecerilor la nivel cu calea 

ferată şi altor construcţii rutiere 

privind siguranţa traficului rutier 

5.1Referat  Comunicarea 

orală a 

referatului 

   

   2 

                               VI. Contravenţii şi infracţiuni în circulaţia rutieră 

6.1 Prevederele codului penal civil în 

domeniul circulaţiei rutiere 

6.1 Referat Comunicarea 

orală a 

referatului 

      1 

 

                        

 

 

 

 

 



 

VIII. LUCRĂRILE  PRACTICE RECOMANDATE 
                      

 

Nr. Unități de învățare Lista lucrărilor practice Ore 

1. de analiză a sistemului traficului 

rutier; 

 

Exerciţii de comparare şi clasificare a 

autovehiculelor după categorii şi 

subcategorii,  de raportare a acestora la 

gradul de pregătire a conducătorilor de 

autovehicule 

2 

2 de analiză a elementelor de formare a 

conducătorului de autovehicule; 

Exerciţii de relaţionare între gradul de 

pregătilre şi formare a conducătorilor 

de autovehicul 

2 

3 de descriere a semnalelor agentului de circulaţie Exerciţii de demonstrare a semnalelor  

agentului de circulaţie 

2 

4 de clasificare a semafoarelor; 

de identificare a acţiunilor 

participanţilor la trafic în funcţie de 

semnalele semaforului; 

 

Rezolvarea exerciţiilor situaţii de caz 

cu aplicarea semnalelor luminoase ale 

semaforului pentru dirijarea traficului 

rutier 

2 

5 de recunoaştere a grupelor de 

indicatoare; 

de clasificare a indicatoarelor rutiere 

şi de stabilire a legăturilor între ele; 

 

Rezolvarea exerciţiilor de clasificare a 

indicatoarelor rutiere şi semnificaţia 

acestora 

2 

6 de identificare a panourilor 

adiţionale; 

 

Exerciţii de comparare a grupelor de 

indicatoare şi identificare a panourilor 

adiţionale 

2 

7 de stabilire a legăturii între viteza de 

deplasare şi siguranţa traficului 

rutier; 

 

Rezolvarea exerciţiilor de explicare a 

modalităţilor de efectuare a 

manevrelor de virare şi întoarcere 

2 



 

8 de analiză a regulilor pentru circulaţia vehiculelor; Rezolvarea exerciţiilor cu deteminarea 

benzilor de circulaţie, poziţia 

vehiculelor pe carosabil. 

2 

9 analiză analiză a limitelor de viteză în localităţi şi 

în afara localităţilor. 

Rezolvarea exerciţiilor de comparare a 

limitelor de viteză în localităţi şi în 

afara localităţilor. 

2 

10 de comparare a ordinii de trecere a 

intersecţiilor cu circulaţie dirijată şi 

cu circulaţie nedirijată; 

 

Exerciţii de clasificare a intersecţiilor, 

explicarea regulelor de deplasare prin 

intersecţii. 

2 

11 de stabilire a legături între oprire, 

staţionare, parcare şi siguranţa 

traficului rutier; 

 

Rezolvarea exerciţiilor  de relaţionare 

între oprire, staţionare, în localităţi, în 

afara lor pe timp de zi, pe timp de 

noapte 

2 

12 de comparare a 

a tipurilor de remorcări; 

Exerciţii de explicare a remorcării prin 

intermediul legăturii flexibile, barei 

metalice sau  prin încărcarea pa rţială a 

vehiculului 

2 

13 de explicare a specificului transportării 

încărcăturilor uşor inflamabile, explozive sau altor 

încărcături periculoase 

Exerciţii de explicare a specificului 

transportării încărcăturilor uşor 

inflamabile, explozive sau altor 

încărcături periculoase 

2 

14 de identificare a condiţiilor de 

circulaţie pe autostrăzi; a condiţiilor 

de circulaţie în traficul internaţional; 

 

Exerciţii de explicare a condiţiilor de 

circulaţie pe autostrăzi şi în trafic 

internaţional 

2 

15 de formulare a regulilor şi de 

enumerare a obligaţiilor pentru 

circulaţia bicicletelor, vehiculelor cu 

tracţiune animală şi pietonilor cu 

cărucioare 

 

Rezolvarea exerciţiilor de comparare a 

regulelor de circulaţie a conducătorilor 

bicicletelor, ciclomotoarelor, 

vehiculelor cu tracţiune animală, 

vehiculelor împinse sau trase cu braţe. 

2 



 

IX. SUGESTII METODOLOGICE 
 

    Pentru asigurarea calităţii procesului educaţional la curriculum  Regulamentul circulaţiei 

rutiere profesorul utilizează în procesul de  predare-învăţare şi a lecţilor practice: metode 

tradiţionale şi metode  interactive centrate pe elev.  

Dintre metodele utilizate la lecţiile de  predare-învăţare de către profesor  fac parte: 

1. Metode verbale se caracterizează prin procedeul de conversaţie elevi-profesor/ profesor-

elevi, procedeul de explicaţie profesor-elevi, povestirea, prelegerea, discuţia.  

2. Metode intuitive se caracterizează prin procedeul de demonstrare a filmului didactic 

prezentat în power point de profesor. 

3. Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru 

în grup, lucru individual)  

4. Procedee tehnice(folosirea mijloacelor tehnice, folosirea rechizitelor specifice desenului 

tehnic, proiectarea pieselor, planşelor, modelelor de piese etc.)  

5. Metode moderne caracterizate prin procedeul de înregistrare a informaţiei sub formă de 

conspect de reper, schiţe , desene etc. 

Dintre metodele utilizate de  profesor la lecţiile practice fac parte: 

1. Metode practice (observaţia, rezolvarea unor probleme, problematizarea, proiectarea, 

realizarea lucrărilor grafice şi practice)  

2. Procedee organizatorice (anunţarea obiectivelor, răspunsul elevului după un plan, lucru 

în grup, lucru individual)  

3. Procedee tehnice (folosirea mijloacelor tehnice, reprezentarea schemelor electrice, 

reprezentarea proiecţilor corpurilor geometrice, corpuri geometrice,)  

4. Metode moderne caracterizate prin procedeul de înregistrare a informaţiei sub formă de 

conspect de reper, schiţe de reper. 

Pe parcursul desfăşurării lecţiilor practice, lecţiilor combinate, profesorul utilizează diferite 

mijloace tehnice,  rechizite şcolare, planșe, scheme, modele, piese, corpuri geometrice, care 

contribuie nemijlocit la pregătirea elevilor la nivel calitativ. De asemenea profesorul repartizează 

sarcina de lucru eleviilor în scopul realizării ei  sub formă de lucrări practice, referate, lucrări 

grafice, portofolii.                                     

 

 

X.SUGESTII DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE 
 

            La disciplina Regulamentul circulaţiei rutiere, profesorul aplică  diverse tipuri de 

evaluare şi anume: evaluare iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă şi evaluarea finală. 



 

La rîndul lor aceste tipuri de evaluări se desfăşoară conform  metodelor de evaluare. Pe parcursul 

orei de predare-învăţare profesorul aplică evaluarea formativă, evaluarea iniţială ce se 

caracterizează prin metoda de evaluare tradiţionale în formă de probe orale, evaluarea lucrărilor 

grafice,  referatelor, portofoliilor. Pe parcursul evaluării sarcinii de lucru pregătită acasă de elevi 

profesorul aplică metode de evaluare complimentare sub formă de: rezolvarea problemelor, 

rezolvarea testelor, referate, formarea portofolilor conform următoarelor cerinţe: 

 PORTOFOLIUL electronic- este un document sau o culegere structurată de documente 

format electronic, în care fiecare elev poate să reunească şi să prezinte într-un mod 

sistematic calificativele, rezultatele, experienţele precum şi eşantioane din lucrări personale 

pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare.  

La baza acestui portofoliu se află două obiective majore: 

 motivarea elevului (celui care învaţă) prin recunoaşterea eforturilor sale; 

 prezentarea competenţelor tehnice dobândite; 

 demonstrarea achiziţionării abilităţilor cheie; 

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 

        La finele semestrului profesorul aplică procedee de evaluare finală bazată pe susţinerea 

examenului oral, unde elevii sunt obligaţi să răspundă la testele de evaluare  acordate de profesor  

conform întrebărilor din chestionarul pentru examen, cît şi să realizeze partea practică de la 

examen. Conform notei medii semestriale  şi a notei acumulate la examen se calculează nota 

medie generală pentru fiecare elev în parte. 

 

                    

XI. RESURSELE NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA PROCESULUI 

DE STUDII 

 

 Cerinţe faţă de sălile de curs: Calculatoare, proiector 

 Cerinţe faţă de sălile de laborator: Câte un loc pentru fiecare elev, dotat cu: 

                - calculator personal;  

                - set de materiale adăugătoare; 

                - îndrumar metodic la rezolvarea lucrărilor practice; 

                - conexiunea la internet; 

               

               



 

XII. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Gheorghe Simon. Bazele legislaţiei în traficul rutier, 

Chişinău, 2011 

Sala de lectură  

2. S.Osman D. Udovici. Regulamentul şi securitatea 

circulaţiei rutiere, Epigraf, 2007 

 Sala dde lectură 

3. 700 de întrebări şi teste Sala de lectură 

4 www,semofo.ru/regulamentul-circulației-rutiere/. Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


