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I. Prezentarea cursului 
 

Unitatea de curs „Mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini I şi II” se studiază în 

anul patru de studii, în vederea asigurării pregătirii la specialitatea 71550 Mecanică agricolă, 

calificarea 311528 Tehnician mecanic. 

Scopul acestei unităţi de curs este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la 

mentenanţă preventivă, materialele utilizate în procesul tehnologic de reparaţie a  maşinilor. 

Unitatea de curs „ Mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini I şi II” este o parte 

integră a modulului disciplinelor de specialitate, care asigură formarea competenţelor 

profesionale a viitorilor specialişti în domeniul reparaţiilor de maşini. Cursul are statut de 

disciplină obligatorie. 

Eficienţa funcţionării tractoarelor şi automobilelor în toate domeniile economiei 

naţionale, într-o  mare măsură, depinde de nivelul pregătirii tehnice şi a calităţii lucrărilor 

de reparaţie a mijloacelor de transport. Una din principalele probleme, este sporirea 

capacităţii de funcţionare a tractoarelor şi automobilelor şi micşorarea cheltuielilor pentru 

întreţinerea şi reparaţia lor. Actualitatea problemei date constă în faptul, că cheltuielile necesare 

pentru întreţinere şi reparaţie  sunt cu mult mai mari decît la producerea tehnicii noi.  

În acelaşi timp, sunt asigurate  condiţiile necesare dezvoltării unor abilităţi de aplicare 

a normelor de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 

atelierelor de reparaţie. 

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională. 
Exploatarea tractoarelor şi automobilelor în scopul folosirii în condiţii de securitate şi 

eficienţă economică depinde mult de realizarea la timp şi calitativă a intervenţiilor tehnice şi 

reparaţiei.Parcurile de tractoare şi automobile din Republica Moldova în ultimele decenii au 

realizat o creştere considerabilă. Această creştere s-a realizat datorită importului de tractoare 

şi automobile, deşi ponderea de tractoare şi automobile noi este relativ mică. Starea tehnică 

a tractoarelor şi automobilelor, condiţiile dificile de exploatarea determină necesitatea 

permanentă de realizare a întreţinerii tehnice şi reparaţiei acestora în scopul asigurării unei 

stări tehnice ce corespunde cerinţelor.  

Disciplina mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini are un rol importat în 

formarea competenţei de organizare şi coordonare a lucrărilor de reparaţii de maşini. Pentru 

însuşirea conţinuturilor şi promovarea cu succes a disciplinei, elevii trebuie să posede 

cunoştinţe şi abilităţi dobîndite la cursurile: construcţia tractoarelor şi automobilelor, maşini şi 



utilaje agricole,studiul şi tehnologia materialelor,mecanica aplicată.  

În rezultatul studierii disciplinei, elevii trebuie să cunoască -  refuzurile şi defecţiunile 

caracteristice a agregatelor şi mecanismelor  mijloacelor de  transport , care apar în perioada de 

exploatare,  cauzele apariţiei;   

-    metodele şi formele moderne de organizare, tehnologia întreţinerii tehnice şi reparaţiei 

mijloacelor de transport , metodele de control a stării tehnice; 

-    metodele de control a calităţii operaţiilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mijloacelor 

de trahsport ; 

- utilajul tehnologic, dispozitivele şi sculele utilizate la întreţinerea tehnică şi reparaţie  a 

mijloacelor de transport ,  principiul de funcţionare şi regulile de exploatare tehnică ; 

-        prfocesul tehnologic de reparaţie a maşinilor şi agregatelor ; 

-        metodele şi formele de organizare a reparaţiei maşinilor şi agregatelor ;  

- soluţiile de micşorare a cheltuielilor de materiale, combustibili şi resurse energetice; 

- materiale de elaborare şi întocmire a documentaţiei tehnice şi tehnologice; 

- organizarea păstrării şi evidenţei mijloacelor tehnice, pieselor de schimb şi  

materialelor de reparaţie. 

Elevul trebuie să fie capabil: 

- să elaboreze documentaţia de evidenţă a întreţinerii tehnice şi reparaţiei  a agregatelor,  

mecanismelor şi a dispozitivelor ; 

- să însuşească bazele proiectării şi reconstrucţiei sectoarelor de producere ; 

- să construiască graficul sarcinei atelierului de reparaţie;  

- să creeze procese tehnologice de reparaţie a pieselor de maşini ; 

- să realizeze lucrări de întreţinere tehnică şi reparaţie cu folosirea utilajului tehnologic; 

Notă: Acumularea altor deprinderi, care sunt prevăzute de specificul de calificare a 

specialistului,  se face în perioada practicii de producere. 

Materialul de studii se recomandă de expus în conformitate cu STAS-urile şi materialele 

normative. Materialul trebuie să se expună într-o formă clară pentru elevi şi în conformitate cu 

cerinţele actuale. 



Specificul de calificare a tehnicianului necesită acumularea cunoştinţelor profunde la 

studierea disciplinei mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini, de aceia se recomandă de 

utilizat în procesul de studii diferite metode şi forme de expunere a materialului. Acest fapt 

este impus şi de faptul că capitolele disciplinei sunt diferite după conţinut şi structură. 

Lucrările de laborator se recomandă de realizat în laboratoare special amenajate, în 

funcţie de studierea temelor corespunzătoare la lecţiile teoretice. În procesul de studiere a 

disciplinei este necesar,  sistematic, de a forma la elevi deprinderi practice de utilizare a 

literaturii tehnice şi documentaţiei normative. 

Studierea cursului se finalizează cu elaborarea unui proiect de an, care este realizat de 

elev în funcţie de sarcina individuală. 

               III.Competenţele profesionale specifice disciplinei 
 

În cursul  Mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini I şi II sunt agregate următoarele 

competenţe specifice: 

CS 1 Organizarea activităţilor de mentenanţă, diagnosticare şi reparaţie a maşinilor; 

CS 2 Identificarea metodelor de recondiționare și reparație a mașinilor;  

CS 3 Determinarea mijloacelor tehnice necesare executării operaţiilor de întreţinere  tehnică  şi 

reparaţie a maşinilor şi utilajului;                    

CS 4 Specificarea refuzurilor  posibile şi cauzelor apariţiei  lor în exploatare ; 

CS 5 Enumerarea operaţiilor de întreţinere  şi reparaţie, conform normativelor ; 

CS 6 Interpretarea şi utilizarea fişelor operaţionale a unei operaţii de reparaţie; 

CS 7 Executarea operaţiilor de întreţinere a tehnicii  şi reparaţie  a  maşinilor şi utilajului. 

 



IV. Administrarea disciplinei. 
 

Seme

strul 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practice/s

eminar 

 

   7 

 

120 

 

40 

 

20 

 

60 

 

ex 

 

4 

 

  8 

 

60 

 

40 

 

10 

 

10 

 

ex 

 

2 

 

V.Unităţile de învăţare. 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

                                     I.      Bazele producerii reparaţiei maşinilor. 

UC 1.Înţelegerea esenţei 

şi importanţei  sociale a 

specialităţii 

alese,manifestarea 

interesului pentru 

instruirea continuă. 

 

UC2 Argumentarea 

sistemului de 

mentenanţă şi reparaţii 

de maşini. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Întroducere. 

1.1.1File istorice privind dezvoltarea 

industriei de reparaţie. 

1.1.2Destinaţia mentenanţei şi 

reparaţiilor de maşini. 

1.1.3 Sarcina principală de sporire a 

calităţii. 

1.2 Sisteme de mentenanţă. 

      1.2.1Esenţa sistemului de mentenanţă şi                  

reparaţii de maşini.  

       1.2.2 Felurile şi periodicitatea de 

întreţineri tehnice şi reparaţiei de maşini. 

       1.2.3Mijloacele mobile şi staţionare 

pentru   întreţineri tehnice şi reparaţii de 

maşini . 

       1.2.4 Noţiuni principale: reparaţie, 

întreţinere tehnică,termen de 

funcţiune,termen de amortizare,conservare. 

A1.Identificarea 

şi destinaţia 

sarcinilor faţă de 

reparaţie. 

A2.Definirea 

termenilor 

tehnici. 

A3.Argumentare

a cauzelor 

apariţiei 

refuzurilor. 



UC3 Definirea noţiunilor 

de calitate şi fiabilitate. 

 

 

 

 

 

UC4 Clasificarea 

tipurilor de refuzuri şi 

defecte. 

 

 

 

1.3 Calitatea şi fiabilitatea maşinilor. 

       1.3.1 Noţiuni despre fiabilitate şi 

calitate,uzura fizică a automobilelor şi starea 

de limită. 

       1.3.2 Metodele,tipurile de reparaţie şi 

caracteristica lor succintă. 

      1.3.3 Adaptarea automobilelor la 

reparaţie. 

1.4 Tipurile şi cauzele apariţiei 

refuzurilor. 

      1.4.1 Tipurile de refuzuri. 

      1.4.2 Defectele în legăturile pieselor. 

      1.4.3 Defectele pieselor.Curba uzurii. 

                                 II .    Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a maşinilor. 

UC 5 Alegerea raţională 

a metodelor de 

diagnosticare. 

 

 

UC6 Identificarea 

tipurilor de refuzuri a 

MAI. 

 

 

 

UC8  Identificarea 

tipurilor de refuzuri şi 

metodelor de 

diagnosticare a 

sistemului hidraulic. 

 

 

UC9 Determinarea 

tipurilor de lucrări la ÎT 

şi diagnosticare a 

2.1Diagnosticarea maşinilor.Noţiuni 

generale. 

      2.1.1 Termenii de bază şi parametrii de 

diagnosticare. 

      2.1.2 Sarcina şi felurile de diagnosticare. 

      2.1.3 Organizarea lucrărilor de 

diagnosticare. 

2.2 Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică 

motoarelor cu ardere internă. 

      2.2.1 Tipurile de refuzuri care 

influenţează la capacitatea de lucru a 

motorului. 

      2.2.2 Tipurile de refuzuri care 

influenţează la durata de funcţionare a 

motorului. 

      2.2.3 Metodele de control  al 

funcţionalităţii MAI. 

2.3 Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică 

a sistemului hidraulic. 

       2.3.1 Tipurile de refuzuri a elementelor 

componente a sistemului hidraulic. 

 

A4.Definirea 

tipurilor de 

diagnosticare. 

A5.Stabileşte 

tipurile de 

refuzuri. 

A6.Identifică 

mijloacele 

tehnice necesare 

procesului de 

diagnosticare. 

A7.Organizează 

activităţi de 

diagnosticare. 



echipamentului electric. 

 

 

UC10  Determinarea 

tipurilor de lucrări la ÎT 

şi diagnosticare a 

suspensiei. 

 

 

UC11  Determinarea 

tipurilor de lucrări la ÎT 

şi diagnosticare a 

maşinilor agricole. 

 

 

       2.3.2 Metodele de diagnosticare a 

părţilor componente a a sistemului hidraulic. 

2.4 Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică 

a echipamentului electric. 

       2.4.1 Tipurile de lucrări la deservirea 

tehnică a echipamentului electric. 

       2.4.2 Diagnosticarea 

generatoarelor,demaroarelor şi a părţilor 

componente a sistemului de aprindere. 

2.5 Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică 

a suspensiei tractoarelor şi automobilelor. 

       2.5.1 1 Tipurile de lucrări la deservirea 

tehnică a suspensiei tractoarelor şi 

automobilelor. 

       2.5.2 Metodele de diagnosticare a 

suspensiei tractoarelor şi automobilelor. 

2.6 Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică 

a maşinilor agricole. 

       2.6.1 Metodele de diagnosticare a 

maşinilor agricole. 

       2.6.2 Tipurile de lucrări efectuate la 

diadnosticarea maşinilor agricole. 

 

                                       III .       Tehnologia reparaţiei maşinilor. 

 

UC 12 . 

Specifica 

refuzurile posibile 

şi cauzele apariţiei 

lor în exploatare.   

 

UC 13 

Argumentarea 

condiţiilor de 

 

3.1 Schema procesului tehhnologic de 

reparaţie. 

       3.1.1 Schema procesului tehhnologic de 

reparaţie. 

       3.1.2Termenii şi noţiunile procesului 

tehnologic de reparaţie. 

3.2 Primirea maşinilor şi agregatelor în 

reparaţie.Spălarea exterioară. 

     3.2.1 Condiţiile tehnice de prezentare a 

maşinilor şi agregatelor în reparaţie. 

 

A 8 Stabilirea 

succesiunii unui 

proces 

tehnologic de 

reparaţie. 

A 9  Utilizarea 

documentaţiei 

tehnice la 

primirea şi 

eliberarea 



primirea maşinilor 

şi agregatelor în 

reparaţie. 

 

 

 

UC 13 Întocmirea  

procesul tehnologic de 

dezasamblare. 

 

 

 

 

 

UC 14 Clasificarea 

metodelor de spălare şi 

curăşire. 

 

 

 

 

 

 

UC 15 Definirea 

scopului şi sarcinilor de 

defectare. 

 

 

 

 

 

 

 

UC 16 Întocmirea 

     3.2.2 Documentaţia ce se întocmeşte la 

primirea şi eliberarea maşinilor în reparaţie. 

     3.2.3 Spălarea exterioară şi curăţirea 

maşinilor şi agregatelor. 

     3.2.4 Organizarea locului de 

muncă,protecţia muncii şi mediului ambiant. 

3.3 Dezasamblarea maşinilor şi 

agregatelor. 

     3.3.1 Procesul tehnologic de dezasamblare. 

     3.3.2 Metodele de dezasamblare a 

maşinilor şi agregatelor,caracteristica 

acestora. 

     3.3.3 Asigurarea tehnologică şi 

documentaţia lucrărilor de dezasamblare. 

3.4 Curăţirea şi spălarea pieselor. 

     3.4.1 Însemnătatea lucrărilor de spălare şi 

curăşire. 

     3.4.2 Tipurile şiu caracteristica 

depunerilor. 

     3.4.3 Componenţa lichidelor de spălare şi 

cerinţele înaintate faţă de soluţiile de spălat. 

     3.4.4 Metodele de spălare şi curăşire, 

protecţia muncii şi mediului ambiant. 

3.5 Lucrările de constatare detalizată şi 

completare. 

     3.5.1 Tipurile de defecte şi caracteristica 

lor.Noţiune de defect. 

     3.5.2 Destinaţia şi esenţa defectării şi 

sortării pieselor. 

     3.5.3 Metodele şi mijloacele  de depistare 

a defectelor. 

     3.5.4 Noţiuni despre trasee de reparaţie şi 

sortarea pieselor după trasee. 

3.6 Asamblarea şi încercarea agregatelor. 

     3.6.1 Metodele de asamblare a 

maşinilor în 

reparaţie. 

A 10 Descrierea 

metodelor de 

dezasamblare a 

maşinilor. 

A 11 Stabilirea şi 

repartizarea 

necesarului de 

resurse pentru 

pregătirea şi 

efectuarea 

lucrărilor de 

constatare 

detalizată. 

A 12 

Determinarea 

parametrilor de 

exploatare in 

timpul  

încercării 

maşinilor şi 

agregatelor. 



procesului tehnologic 

de asamblare. 

 

 

 

 

 

 

UC 17 Stabilirea 

succesiunii lucrărilor 

de asamblare a 

maşinilor. 

 

UC 18 Determinarea 

parametrilor de 

exploatare în timpul 

încercării maşinilor şi 

agregatelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

agregatelor,nota de apreciere,condiţiile şi 

eficienţa lor. 

     3.6.2 Procesul tehnologic de asamblare a 

agregatelor şi nodurilor. 

     3.6.3 Condiţiile tehnice la asamblare a 

agregatelor şi nodurilor. 

     3.6.4 Destinaţia rodării şi încercării 

agregatelor după asamblare. 

3.7 Asamblarea maşinilor. 

     3.7.1 Succesiunea lucrărilor de asamblare 

a maşinilor. 

     3.7.2 Procesul tehnologic de montare a 

îmbinărilor tipice. 

3.8 Încercarea maşinilor şi agregatelor. 

     3.8.1 Metodele de încercare a maşinilor şi 

agregatelor. 

     3.8.2 Parametrii de exploatare în timpul 

încercării maşinilor şi agregatelor. 

3.9 Vopsirea maşinilor şi pieselor prin 

metoda acoperirilor cu lac vopsea. 

     3.9.1 Pregătirea maşinilor pentru vopsit. 

     3.9.2 Materiale pentru pregătirea către 

vopsitul  maşinilor. 

                                      IV.        Metodele de recondiţionare a pieselor. 

UC 19 Alegerea 

raţională a metodelor 

de recondiţionare a 

pieselor. 

4.1 Clasificarea metodelor de 

recondiţionare a pieselor. 

     4.1.1 Clasificarea metodelor de 

recondiţionare a pieselor şi caracteristica lor. 

     4.1.2 Condiţiile principale  tehnico-

economice de recondiţionare a pieselor. 

4.2 Recondiţionarea pieselor prin metoda 

de prelucrare lăcătuşiar-mecanică. 

A 13 Ilucidarea 

tipurilor şi 

metodelor  de 

prelucrare şi 

recondiţionare a 

pieselor. 

A 14 

Identificarea 



      4.2.1 Tipurile de prelucrare lăcătuşiare-

mecanică a pieselor utilizate la 

recondiţionare. 

       4.2.2 Esenţa şi tehnologia recondiţionării 

pieselor,prin metoda de prelucrare pînă la cota 

de reparaţie. 

        4.2.3 Avantajele şi dezavantajele 

metodelor. 

4.3  Recondiţionarea pieselor prin metoda 

de deformare plastică. 

        4.3.1 Esenţa procesului. 

        4.3.2 Clasificarea tipurilor de prelucrare 

a pieselor. 

        4.3.3 Restabilirea mărimilor,formelor şi 

a proprietăţilor mecanice a pieselor. 

4.4 Recondiţionarea pieselor prin metoda 

de sudare şi încărcare cu metal. 

        4.4.1 Esenţa procesului de 

sudare.Clasificarea metodelor. 

        4.4.2 Particularităţile sudării pieselor din 

fontă  şi aliaje neferoase. 

        4.4.3 Esenţa procesului de încărcare cu 

metal.Clasificarea tipurilor. 

        4.4.4 Organizarea locului de 

muncă,protecţia muncii şi mediului ambiant. 

4.5 Recondiţionarea pieselor prin metoda 

de lipire şi încleere. 

         4.5.1 Noţiuni generale despre 

materialele sintetice utilizate la 

recondiţionarea pieselor. 

         4.5.2 Procesul tehnologic de 

recondiţionare a pieselor prin lipire şi 

încleere. 

4.6 Recondiţionarea pieselor prin metoda 

de pulverizare metalică. 

esenţelor şi 

tehnologiilor de 

recondiţionare a 

pieselor prin 

diferite metode. 



         4.6.1 Esenţa procesului de pulverizare 

cu metal. 

         4.6.2 Procesul tehnologic de pulverizare 

şi domeniul de utilizare. 

      4.6.3 Clasificarea tipurilor de 

pulverizatoare cu metal. 

4.7 Recondiţionarea pieselor prin metoda 

galvanizare a suprafeţelor. 

      4.7.1 Clasificarea tipurilor. 

      4.7.2Procesul tehnologic de cromare dură. 

      4.7.3 Procesul tehnologic de oţelire. 

      4.7.4 Organizarea locului de 

muncă,protecţia muncii şi mediului ambiant. 

4.8 Recondiţionarea pieselor prin utilizarea 

materialelor polimerice. 

      4.8.1 Acoperirea pieselor defectate şi 

uzate cu materiale plastice. 

      4.8.2Tipurile de mase plastice,domeniul 

de utilizare,procesul tehnologic. 

                                   V.     Tehnologia reparaţiei motorului cu ardere internă. 

 UC 20 Executarea 

operaţiilor de reparare 

a pieselor motorului cu 

ardere internă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Repararea blocului şi cilindrilor. 

      5.1.1 Detereorările 

caracteristice,simptomele externe şi metodele 

de determinare. 

      5.1.2Repararea şi recondiţionarea 

cilindrilor. 

      5.1.3 Normele admisibile şi de 

limită.Mărimile de reparaţie a cilindrilor. 

5.2 Repararea mecanismului biela-

manivela.       

       5.2.1 Detereorările 

caracteristice,simptomele externe şi metodele 

de determinare. 

        5.2.2 Uzurile tipice deformări şi 

detereorări pieselor mecanismului. 

A 15 Stabilirea 

detereorărilor 

caracteristice 

pieselor a 

mecanismelor. 

A 16 Aprecierea 

metodelor de 

determinare a 

deranjamentelor

. 

A 17 

Determinarea 

procesului 

tehnologic de 

reparare a 



 

 

 

 

 

 

 

UC 21 Determinarea 

detereorărilor 

caracteristice,simptome

le externe şi metodele 

de determinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC 22 Caracterizarea 

uzărilor tipice 

deformărilor şi 

detereorărolor  ale 

pieselor . 

 

        5.2.3Treptele de reparaţie ale arborelui 

cotit. 

        5.2.4Alegerea şi completarea pieselor la 

montarea mecanismului. 

5.3 Repararea mecanismului de distribuţie. 

        5.3.1 Detereorările 

caracteristice,simptomele externe şi metodele 

de determinare. 

        5.3.2 Uzurile tipice şi deformările 

chiulasei supapelor,arborelui de distribuţie. 

        5.3.3 Tehnologia de recondiţionare 

pieselor mecanismului. 

5.4 Repararea sistemului de alimentare a 

motoarelor cu ardere internă. 

       5.4.1 Detereorările caracteristice 

unităţilor de asamblare a sistemului de 

alimentare. 

       5.4.2 Normele admisibile şi 

limite,parametrii stării tehnice a sistemului de 

alimentare. 

       5.4.3 Tehnologia reparării pieselor 

sistemului de alimentare. 

5.5 Repararea pieselor sistemelor de răcire 

şi ungere. 

        5.5.1 Detereorările 

caracteristice,simptomele externe şi metodele 

de determinare. 

       5.5.2 Uzurile şi deformările tipice ale 

pieselor,metodele determinării lor. 

       5.5.3 Tehnologia reparaţiei 

radiatoarelor,pompelor de 

ulei,filtrelor,pompelor de apă. 

5.6 Montarea,rodaj şi încercarea 

motoarelor. 

       5.6.1 Succesiunea tehnologică de montare 

pieselor 

mecanismelor şi 

sistemelor. 



 a motorului. 

       5.6.2 Particularităţile instalării 

cilindrilor,arborelui cotit,arborelui 

distribuitor,roţilor dinţate, grupului piston-

bielă,chiulasei cilindrilor. 

       5.6.3 Rodajul şi încercarea motoarelor.      

                                                VI.             Tehnologia reparării şasiului. 

UC 23. Executarea 

operaţiilor de reparare 

a cadrelor, 

pieselor,ambreiajului,e

chipamentului electric . 

 

 

 

 

 

 

 

UC 24. Determinarea 

detereorărilor 

caracteristice,simptome

le externe şi metodele 

de determinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1reparaţia cadrelor pieselor de bază şi 

cabinelor. 

       6.1.1 Detereorările tipice ale 

cadrelor,arcurilor pieselor de bază şi 

cabinelor. 

       6.1.2Tehnologia reparaţiei 

cadrelor,arcurilor pieselor de bază şi 

cabinelor. 

        6.1.3 Condiţiile tehnice la repararea 

lor.Utilajul,dispozitive şi instrumente folosite. 

6.2 Repararea ambreiajului şi 

mecanismului de frînare. 

        6.2.1 Defecţiuni tipice ale unităţilor de 

asamblare a ambreiajelor şi frînelor,semne 

externe şi metodele determinării. 

        6.2.2 Tehnologia reparării  ambreiajului 

şi mecanismului de frînare. 

        6.2.3 Deosebiri la montarea şi încercarea 

unităţilor de asamblare. 

6.3 Repararea mecanismelor 

punţilor,transmisiei şi a cutiilor de viteze. 

         6.3.1Detereorări caracteristice 

mecanismelor punţilor,transmisiei şi a cutiilor 

de viteze. 

          6.3.2 Diagnosticarea mecanismelor 

punţilor,transmisiei şi a cutiilor de viteze. 

           6.3.3 Condiţii tehnice la repararea 

mecanismelor punţilor,transmisiei şi a cutiilor 

A 18 Stabilirea 

detereorărilor 

caracteristice 

pieselor a 

mecanismelor şi 

echipamentului 

electric. 

A 19 Aprecierea 

metodelor de 

determinare a 

defecţiunilor. 

A 20 

Determinarea 

procesului 

tehnologic de 

reparare a 

pieselor 

mecanismelor şi 

echipamentului 

electric. 



 

 

 

 

 

 

 

 

UC 25 Alcătuirea 

procesului tehnologic 

de reparaţie a pieselor. 

de viteze. 

6.4 Repararea echipamentului electric. 

           6.4.1 Detereorările caracteristice ale 

echipamentelor,indicatoarelor,metodele şi 

mijloacele determinării lor, 

           6.4.2Tehnologia reparării elementelor 

tipice constructive ale utilajului electric. 

           6.4.3 Detereorările bateriei de 

acumulatoare,particularităţile înlăturării lor. 

                             VII.        Repararea maşinilor agricole şi utilajului de la ferme. 

UC 26. Executarea 

operaţiilor de 

întreţinere  .tehnică  şi 

reparaţie a  maşinilor şi 

utilajului . 

 

 

 

 

UC 27 Determinarea 

detereorărilor 

caracteristice,simptome

le externe şi metodele 

de determinare. 

UC 28 Alcătuirea 

procesului tehnologic 

de reparaţie a pieselor. 

7.1 Repararea maşinilor pentru 

prelucrarea solului,sădit şi semănat. 

          7.1.1Metodele de reparare  a maşinilor 

pentru prelucrarea solului,sădit şi semănat. 

          7.1.2 Tehnologia de reparare a 

maşinilor pentru prelucrarea solului,sădit şi 

semănat. 

7.2 Repararea maşinilor pentru recoltat. 

         7.2.1 Metodele de reparare a maşinilor 

pentru recoltat 

          7.2.2 Tehnologia de reparare a 

maşinilor pentru recoltat 

7.3 Repararea maşinilor pentru pregătirea 

şi distribuirea hranei. 

           7.3.1 Detereorările caracteristice şi 

refuzuri în lucrul   

tocătoarelor,morilor,amestecătoarelor,distribu

itoarelor. 

           7.3.2 Cauzele uzurii.Metodele şi 

mijloacelor determinării lor. 

           7.3.3 Tehnologia reparării pieselor. 

7.4 Repararea maşinilor pentru 

prelucrarea primară a laptelui. 

A21  Aprecierea 

metodelor de 

reparaţie a 

pieselor de 

maşini agricole. 

A 22 

Determinarea 

tehnologiei de 

reparare a 

pieselor de 

maşini agricole. 



           7.4.1 Detereorările caracteristice şi 

refuzuri în lucrul  instalaţiilor de muls şi a 

părţilor componente pompei de  

vid,conductelor de lapte,re4gulatorului de 

vid,frigiderilor. 

           7.4.2Tehnologia rerarării părţilor 

componente pompei de  vid,conductelor de 

lapte,re4gulatorului de vid,frigiderilor. 

                                  

VI . Repartizarea orelor pe unităţile de învăţare. 
 

N  

  

 

Nr. 

Crt. 

   

 

 

 

Unitatea de învăţare 

Numărul de ore 

 

 

Total 

 

 

 

Contact direct 

Lucrul 

individu

al Prelegeri Practice/se

minar 

1 MODULUL I. Bazele producerii reparaţiei maşinilor. 

2 Tema1.Întroducere. 2 2 -  

3 Tema 2.Sisteme de mentenanţă. 8 4 - 4 

4 Tema 3.Calitatea şi fiabilitatea 

maşinilor. 

4 2 - 2 

5 Tema 4. Tipurile şi cauzele 

apariţiei refuzurilor. 

4 2 - 2 

 Total 18 10 - 8 

6 MODULUL II.Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a maşinilor 

7 Tema 5.Diagnossticarea 

maşinilor.Noţiuni generale 

4 2 - 2 

8 

 

Tema6.Diagnosticarea şi 

întreţinerea tehnică  MAI. 

6 2 2 2 

9 Tema 7 Diagnosticarea şi 

întreţinerea tehnică a sistemului 

hidraulic. 

6 2 2 2 



10 

 

Tema 8.Diagnosticarea şi 

întreţinerea tehnică a 

echipamentului electric. 

6 2 2 2 

11 Tema 9.Diagnosticarea şi 

întreţinerea tehnică a suspensiei 

tractoarelor şi automobilelor. 

6 2 2 2 

12 Tema 10.Diagnosticarea şi 

întreţinerea tehnică a maşinilor 

agricole. 

6 2 2 2 

 Total 32 12 10 12 

13 MODULUL III.Tehnologia reparaţiei maşinilor. 

14 Tema 11.Schema procesului 

tehnologic de reparaţii. 

2 2 -  

15 

 

Tema 12.Primire maşinilor şi 

agregatelor la reparaţie. 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

16 Tema 13.Dezasamblarea 

maşinilor şi agregatelor. 

4 2  2 

17 Tema 14..Curăţirea şi spalarea 

pieselor 

6 2 2 2 

18 Tema 15.Lucrările de constatare 

detalizată şi complectare. 

6 2 2 2 

19 Tema 16.Asamblarea şi 

încercarea agregatelor. 

4 2  2 

20 Tema 17.Asamblarea maşinilor. 4 2  2 

21 Tema 18. Încercarea maşinilor şi 

agragatelor. 

6 2 2 2 

22 Tema 19.Vopsirea maşinilor şi 

pieselor prin metoda acoperirilor 

cu lac vopsea. 

6 2 2 2 

 Total 44 18 10 16 

23.MODULUL IV.Bazele teoretice ale proiectării producerii reparaţiei maşinilor. 

24. Tema 20.Metode şi forme de 

organizare a întreţinerilor tehnice 

2  - 2 



şireparaţiilor maşinilor. 

25 Tema 21.Planificarea întrţinerilor 

tehnice şi reparaţiilor.Elaborarea 

unei fişe tehnologice de ÎT a unei 

maşini. 

2  - 2 

26 Tema 22.Distribuirea volumului 

de lucrări între întreprinderile de 

reparaţie. 

2  - 2 

27 Tema 23 Planul anual de lucrări.         2  - 2 

28 Tema 24.Elaborarea graficului 

sarcinii atalierului de reparaţie. 

2  - 2 

29 Tema 25.Regimul de lucru al 

atelierului şi calcolul numărului 

de muncitori. 

2  - 2 

30 Tema 26.Organizarea muncii în 

atelier. 

2  - 2 

31 Tema 27.Volumul de muncă al 

sectorului de producere. 

2  - 2 

32 Tema 28.Determinarea numărului 

de strunguri şi alt utilaj al 

sectoruli. 

2  - 2 

33 Tema 29.Elaborarea procesului 

tehnologic de reparaţie. 

2  - 2 

34 Tema 30.Calcolul preţului de cost 

la recondiţionarea piesei. 

2  - 2 

35 Tema 31.Tehnica securităţii la 

sectorul de producere. 

2  - 2 

 Total 24   24 

 

 

 

TOTAL  Mentenanţa corectivă 

şi reparaţii de maşini  I. 

 

 

120 

 

40 

 

20 

 

60 

 40 14 - 26 

36                        MODULUL V.Metodele de recondiţionare a pieselor. 

37 Tema 32.Clasificarea metodelor 2 2   



de recondiţionare a pieselor. - 

38 Tema 33. Recondiţionarea 

pieselor prin metoda de 

prelucrare lăcătuşiar mecanice. 

2 2   

39 Tema 34 Recondiţionarea 

pieselor prin metoda de 

deformare plastică. 

2 2  

- 

- 

40 Tema 35. Recondiţionarea 

pieselor prin metoda de sudare şi 

încărcare cu metal. 

2 2 -  

41 Tema 36. Recondiţionarea 

pieselor prin metoda de lipire şi 

încleere. 

2 2 -  

42 Tema 37. Recondiţionarea 

pieselor prin metoda de 

pulverizare metalică. 

2 2 -  

43 Tema 38. Recondiţionarea 

pieselor prin metoda galvanizare 

a suprafeţelor. 

2 2 -  

44 Tema 39 Recondiţionarea 

pieselor prin utilizarea 

materialelor polimerice. 

2 2 -  

 Total 16 16 -  

45 MODULUL VI.Tehnologia reparaţiei motorului cu ardere internă. 

46 Tema 40.Reparaţia blocului şi 

cilindrilor. 

4 2 2  

47 Tema 41.Reparaţia mecanismului 

biela-manivela. 

4 2  2 

48 Tema 42. Reparaţia 

mecanismului de distribuţie. 

4 2 2  

49 Tema 43.Reparaţia sistemului de 

alimentare a MAI. 

4 2 2  

50 Tema 44.Reparaţia pieselor 

sistemelor de răcire şi ungere. 

4 2 2  



51 Tema 45.Montare, rodaj şi 

încercarea motorului. 

4 2  2 

 Total 24 12 8 4 

52 MODULUL VII. .Tehnologia reparaţiei şasiului. 

53 Tema 46.Reparaţia cadrelor 

pieselor de bază şi cabinelor. 

2 2   

54 Tema 47.Reparaţia ambreiajului 

şi mecanismului de frînare. 

4 2 2  

55 Tema 48.Reparaţia mecanismelor 

punşilor,transmisiei şi acutiilor de 

viteză. 

4 2  2 

56 Tema 49.Reparaţia 

echipamentului electric. 

2 2   

 Total 12 8 2 2 

57 MODULUL VIII.Reparaţia maşinilor şi utilajului  agricol. 

53 Tema 50.Reparaţia maşinilor 

pentru prelucrarea solului 

semănat şi sădit. 

2 2 - - 

54 Tema 51.Reparaţia maşinilor 

pentru recoltat. 

2 2 - - 

55 Tema 52.Reparaţia maşinilor 

pentru pregătirea şi distribuirea 

hranei. 

2  - 2 

56 Tema 53. Reparaţia maşinilor 

pentru prelucrarea primară a 

laptelui. 

2 - - 2 

 Total 8 4 - 4 

 TOTAL  Mentenanţa corectivă 

şi reparaţii de maşini  II. 

60 40 10 10 

      

          TOTAL PE DISCIPLINĂ 180 80 30 70 

 

 

 

  



VII. Studiu individual ghidat de profesor. 
 

 

Materii pentru studiu individual. 

 

 

Produs de 

elaborat. 

 

Modalităţi 

de evaluare 

 

Termen 

de 

realizare

. 

MODULUL I. Bazele producerii reparaţiei maşinilor. 

Sisteme de mentenanţă Conspect conversaţie 4 

Calitatea şi fiabilitatea maşinilor. Referat Susţinere 2 

Tipurile şi cauzele apariţiei refuzurilor. Conspect conversaţie 2 

MODULUL II.Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a maşinilor 

Diagnossticarea maşinilor.Noţiuni generale Conspect conversaţie 2 

Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a sistsmului 

hidraulic. 

Conspect conversaţie 2 

Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a MAI. Referat Susţinere 2 

 Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a 

echipamentului electric. 

Referat Susţinere 2 

Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a suspensiei 

tractoarelor şi automobilelor. 

Conspect conversaţie 2 

Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a maşinilor 

agricole. 

Conspect conversaţie 2 

MODULUL III.Tehnologia reparaţiei maşinilor 

.Primire maşinilor şi agregatelor la reparaţie. 

 

conspect conversaţie 2 

Dezasamblarea maşinilor şi agregatelor. conspect conversaţie 2 

Curăţirea şi spalarea pieselor conspect conversaţie 2 

Lucrările de constatare detalizată şi complectare. conspect conversaţie 2 

Asamblarea şi încercarea agregatelor. referat Susţinere 2 

Asamblarea maşinilor. conspect conversaţie 2 

 Încercarea maşinilor şi agragatelor. referat Susţinere 2 

Vopsirea maşinilor şi pieselor prin metoda 

acoperirilor cu lac vopsea. 

conspect conversaţie 2 

MODULUL IV.Bazele teoretice ale proiectării producerii reparaţiei maşinilor. 



Metode şi forme de organizare a întreţinerilor 

tehnice şireparaţiilor maşinilor. 

Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Planificarea întrţinerilor tehnice şi 

reparaţiilor.Elaborarea unei fişe tehnologice de ÎT a 

unei maşini. 

Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Distribuirea volumului de lucrări între întreprinderile 

de reparaţie. 

Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Planul anual de lucrări. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Elaborarea graficului sarcinii atalierului de reparaţie. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Regimul de lucru al atelierului şi calcolul numărului 

de muncitori. 

Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Organizarea muncii în atelier. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Volumul de muncă al sectorului de producere. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Determinarea numărului de strunguri şi alt utilaj al 

sectoruli. 

Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Elaborarea procesului tehnologic de reparaţie. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Calcolul preţului de cost la recondiţionarea piesei. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

Tehnica securităţii la sectorul de producere. Nota 

explicativă 

Susţinere 2 

MODULUL VI.Tehnologia reparaţiei motorului cu ardere internă. 

Reparaţia mecanismului biela-manivela. Referat Susţinere 2 

.Montare rodajul ţi încercarea motorului. Referat Susţinere 2 

MODULUL VII. .Tehnologia reparaţiei şasiului. 

Reparaţia mecanismelor punşilor,transmisiei şi 

acutiilor de viteză. 

Referat Susţinere 2 

MODULUL VIII.Reparaţia maşinilor şi utilajului  agricol. 

Reparaţia maşinilor pentru pregătirea şi distribuirea 

hranei. 

Conspect conversaţie 2 



 Reparaţia maşinilor pentru prelucrarea primară a 

laptelui. 

Conspect conversaţie 2 

 

VIII.   Lucrările practice recomandate. 
 

Lucrările de laborator se recomandă să se desfășoare în laboratoare special amenajate, în funcţie 

de studierea temelor corespunzătoare la lecţiile teoretice. În procesul de studiere a unităţii de curs 

este necesar sistematic, de a forma la elevi competenţe de utilizare a literaturii tehnice şi 

documentaţiei normative. 

 

     Eşalonarea materiei de studii la lucrările practice. 

 

Nr. 

d/o 

 

Subiectul lucrării 

Numărul 

de ore 

1  Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică motoarelor cu ardere internă. 2 

2 .Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a sistemului hidraulic. 2 

3 .Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a echipamentului electric. 2 

4 .Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a suspensiei tractoarelor şi 

automobilelor 

2 

5 .Diagnosticarea şi întreţinerea tehnică a maşinilor agricole. 2 

6 Primire maşinilor şi agregatelor la reparaţie. 2 

7 Curăţirea şi spalarea pieselor. 2 

8 Lucrările de constatare detalizată şi complectare. 2 

9  Încercarea maşinilor şi agragatelor. 2 

10 Vopsirea maşinilor şi pieselor prin metoda acoperirilor cu lac vopsea. 2 

11 Reparaţia blocului şi cilindrilor. 2 

12 Reparaţia mecanismului de distribuţie 2 

13 Reparaţia sistemului de alimentare a MAI 2 

14 Reparaţia pieselor sistemelor de răcire şi ungere 2 

15 .Reparaţia ambreiajului şi mecanismului de frînare. 2 

 TOTAL 30 

 

 

                                                  



IX. Sugestii metodologice 
 

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Curriculum 

disciplinar, pentru învăţămîntul profesional tehnic, Mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini  

sunt:  

1. Formarea de competenţe profesionale ale elevilor din învăţămîntul profesional tehnic.  

2. Utilizarea metodelor active de instruire, centrate pe elev. 

Prezentul Curriculumul serveşte ca bază pentru proiectarea şi organizarea procesului 

instructiv, în cadrul învăţămîntului profesional tehnic la disciplinele de specialitate. 

În procesul de predare – învăţare elevul va fi pus permanent în situaţii de problemă, de 

descoperire a noutăţilor pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi pus pe 

dezvoltarea capacităţilor mintale şi practice a aptitudinilor esenţiale, necesitând astfel o antrenare 

sistematică şi utilizarea unor metode active de învăţare. 

Pentru a obţine rezultate bune la formarea gândirii logico – raţionale, profesorul va îmbina şi 

va folosi adecvat şi creator metodele didactice, va pune accentul pe învăţământul formativ – 

dezvoltativ, individual şi cel de grup. 

Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente 

metode, procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile individuale ale elevilor. 

Pentru însuşirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare: 

- instruirea problematizată; 

- instruirea euristică; 

- instruirea demonstrativă; 

- simularea. 

 Pentru formarea gândirii logico – creative:  

- asimilarea cunoştinţelor de către elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor; 

- întocmirea referatelor. 

 

X. Sugestii de evaluare. 

 

Pedagogia axata pe competente curenteaza vectorul evaluarii spre o evaluare continua 

/formative: 

- Prin motivarea elevilor si realizarea feedbackului ; 

- Prin stimularea la elevi a efortului de autoevaluare formative (autoevaluarea formative 

reprezinta procesul prin care elevul insusi este pus sa judece calitatea lucrului sau in 

raport cu obiectivele definite si cu criteriile de apreciere propuse) ; 



- Prin fromarea deprinderelor de evaluare reciproca (evaluarea reciproca constitur un 

proces de interactiune evaluative orientat spre emitere unor judecati de valoare in baza 

unor criterii prestabilite); 

- Prin evedentierea succesului, realizind astfel principiul centrarii pe personalitatea celui 

evaluat (educat). 

     Valoarea evaluarii formative consta in formarea permanenta, continua a competentelor la 

elevi reflectate in standardele educationale. 

     In acest contest, in activitatea didactica va reusi acel professor care va oferi la fiecare lectie 

un set de sarcini didactice pe nivele, elaborate in contestul taxonomiilor corespunzatoare, fapt ce 

va permite valorificarea la maximum a potentialului intelectula al fiecarui elev. 

     Prin sarcini didactice de divers nivel de dificultate, profesorul orienteaza si dirijeaza 

activitatea de studiere a elevilor, evidentiaza ce si cum trebue sa invete, formindule un stil de 

munca intelectuala. Evaluarea realizata astfel evita careacterul de surpriza al rezultatelor. Ea nu 

se efectuaiaza ins cop de sanctionare, ci permite autoevaluarea rezultatelor obtinute, 

transformind elevul in elevul in subiect al rpopriei formari. 

     In procesul de evaluare continua la clasa in cadrul lectiilor se vor folosi atit ,metode 

traditionale de evaluare : chestionare orale si scrise, cit si metode interactive : investigatii, lucrari 

practice, portofoliul etc, utilizate in vederea evaluarii capacitatii elevilor de a aplica anumite 

cunostinte teoretice, precum si a gradului de stapinire a priceperilor si deprinderelor de ordin 

practic. 

     Pentru realizarea cu succes a unei activitati practice elevii trebue sa fie avizatii de catre 

profesori asupra :  

- Tematica lucrarilor ;  

- Modul in care ele vor fi evaluate ; 

- Conditiile care le sint oferite pentru a realize aceste activitati ; 

     Toate aceste metode permit profesorului sa obtina puncte de repe si sa adune informatii 

asupra derularii activitatii elevului, oferindui astfel elevului posibilitatea de a arata ceeia ce stie 

intro varietate de contexte si situatii. Pe baza acestor infromatii profesorul isi fundamenteaza 

judecata de valoare intr-o apreciere obiectiva a achizitiilor elevilor si a progreselor inregistrate. 

     Evaluarile realizate la finele anului de invatamint vor demonstra posedarea subcompetentelor 

indicate in curriculum pentru disciplina data.   

        

 

 

 



                       XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
 

 Pentru parcurgerea modululelor se recomandă utilizarea următoarelor resurse : 

 soft-uri educaţionale, computer, videoproiector; 

 organe de maşini, subansambluri şi ansambluri, machete funcţionale ale unor mecanisme; 

 fişe de lucru, fişe tehnologice, normative, notiţe tehnice, formulare, tipizate şi mape cu 

documentaţii tehnice; 

 motoare  pentru tractoare; tractoare, echipamente şi maşini agicole; 

 scule, dispozitive, mijloace de măsurare, utilaje şi instalaţii specifice lucrărilor de 

verificare, testare şi diagnosticare, întreţinere, reparare şi a tractoarelor şi maşinilor 

agricole. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care 

poate fi 

consultată/ 

accesată/ 

procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

   1 Gh.Frăţilă,M Frăţilă-

Automobile,cunoaştere,întreţinere şi 

reparaţie.:Ef.Didactica şi pedagogica,R.A.2008,455 

p. 

Biblioteca 

colegiului 

49 

   2 Lăcusta I.Hurmuzachi A.Exploatarea parcului de 

maşini şi tractoare.Ch:Centru Ed,AI 

UASM,2000,355 p. 

Biblioteca 

colegiului 

30 

   3 Lăcusta I.ş.a.Motoare pentru tractoare 

agricole.Construcţia şi exploatarea tehnică.Ch: 

Centru Ed, AI UASM,2005,256 p. 

Biblioteca 
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