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I. Preliminarii 

Modulul „Reparația și deservirea utilajului” face parte din unităţile de curs  de specialitate care 

stau la baza pregătirii tehnicienilor mecanici în domeniul mentenanței utilajului tehnologic.  

Unitatea de curs se studiază în ultimul semestru a anului IV de studiu şi  dă posibilitatea  

asocierii competențelor acumulate pe parcursul studierii următoarelor unităţi de curs: „Utilajul 

ramurii”, „Studiul materialelor”, „Tehnologia metalelor”, „Prelucrare prin așchiere”, „Bazele 

lăcătușăriei” etc., dar şi a abilităților formate pe parcursul practicilor.  

Competențele acumulate în rezultatul studierii modulului  vor fi utile la realizarea sarcinilor de 

lucru dar şi vor fi utile la realizarea proiectului de diplomă cu care finalizează studiile în colegiu. 

Conform planului de învățământ ediția 2016 pentru unitatea de curs „Repararea și deservirea 

utilajului” sunt alocate 180 ore dintre care 90 contact direct,  90 studiul individual. Orele 

contact direct sunt distribuite astfel  60 ore teorie,  30 ore lucrări practice.  Finalitatea 

disciplinei este examen oral. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Mașinile tehnologice din domeniul industriei uşoare parcurg, în timp, un proces continuu de 

uzare, înregistrând o uzură progresivă dacă nu se asigură întreținerea și reparațiile 

corespunzătoare. Doar specialiștii cu o pregătire calitativă vor realiza toată gama lucrărilor de 

întreținere și reparație a utilajului tehnologic pentru a asigura funcționarea acestora o 

perioadă îndelungată de timp cu respectarea parametrilor tehnologici.  

Caracteristic pentru industria ușoară este o diversitate mare de utilaje pentru toate etapele 

proceselor tehnologice şi astfel un tehnician mecanic are nevoie să asocieze  metodele de 

întreținere şi reparații optime pentru fiecare tip de utilaj. 

În rezultatul studierii unității de curs viitorii tehnicieni mecanici vor putea realiza selectarea 

anumitor metode de reparații,  se va baza pe recomandări în cazul diverselor deteriorări, 

utilizarea diverselor materiale cu proprietăți mecanice înalte, utilizarea utilajelor de prelucrări 

mecanice cu caracteristici tehnice corespunzătoare, întocmirea unor procese tehnologice 

avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic. 

 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

Modulul „ Repararea şi deservirea utilajului” formează următoarele competențe profesionale 

specifice: 

CS1. Evaluarea stării tehnice a utilajelor tehnologice. 

CS2. Selectarea acţiunilor şi materialelor specifice întreţinerii în funcţie de tipul utilajului. 
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CS3. Depistarea defectelor utilajului tehnologic. 

CS4. Determinarea etapelor procesului tehnologic de reparații în funcție de caracterul 

deteriorărilor. 

CS5. Selectarea metodelor de procesare a pieselor deteriorate. 

CS6. Determinarea măsurilor de prevenire a deteriorărilor și situațiilor accidentare. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VIII 180 60 30 90 Examen 6 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Noțiuni generale despre fiabilitatea şi defecțiunile sistemelor mecanice 

UC1. Identificarea 
factorilor ce 
influențează 
fiabilitatea. 

1. Noțiuni de bază despre 
fiabilitatea sistemelor mecanice 

Conceptul de fiabilitate. 

Clasificarea tipurilor de fiabilitate. 

Factorii ce influențează fiabilitatea. 

A1. Enumerarea tipurilor 
de fiabilitate. 

A2. Specificarea factorilor 
ce influențează 
fiabilitatea. 

A3. Determinarea modului 
de influență asupra 
fiabilității utilajelor.  

UC2. Determinarea 
factorilor ce 
provoacă apariția 
defecțiunilor 
sistemelor 
mecanice. 

2. Defecțiunile sistemelor 
mecanice 

Neconformanţe și defecțiuni. 

Procesul de defectare. 

Clasificarea defecțiunilor. 

3. Defecțiunile de concepție 
constructivă, tehnologică şi  de 
execuție 

Defecțiuni de concepție 
constructivă. 

Defecțiuni datorate concepției 
tehnologice şi de execuție. 

4. Defecțiuni cauzate de uzură 

Noțiunea de uzură. 

Efectele uzurii. 

Criterii de apreciere tehnică a stării 
limită de funcționare a organelor 
de mașini. 

A4. Descrierea procesului 
de defectare. 

A5. Clasificarea 
defecțiunilor utilajelor. 

A6. Identificarea 
defecțiunilor de 
concepție constructivă. 

A7. Specificarea 
defecțiunilor datorate 
tehnologiei de 
execuție. 

A8. Determinarea efectelor 
negative a uzurii. 

A9. Aprecierea stării limită 
de funcționare a 
pieselor. 

A10. Identificarea criteriilor 
de apreciere a 
defecțiunilor. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

5. Defecțiuni cauzate de 
deformații, șocuri, mediul 
ambiant şi factorul uman 

Criterii de apreciere a defecțiunilor. 

Analiza  factorilor ce provoacă 
apariția defecțiunilor. 

6. Măsuri de prevenire a uzărilor 
şi de mărire a duratei de 
funcționare 

Procedee de mărire a rezistenței 
suprafeței la uzura normală. 

Rolul întreținerilor tehnice în 
prelungirea duratei de funcționare. 

A11. Analiza factorilor ce 
duc la apariția 
defecțiunilor. 

A12. Selectarea procedeelor 
de mărire a rezistenței 
suprafeței la uzură. 

A13. Aprecierea rolului 
întreținerilor tehnice în 
prelungirea timpului de 
funcționare a utilajului. 

2. Mentenanța  sistemelor tehnice 

UC3. Aprecierea 
avantajelor 
tehnice şi 
economice a 
mentenanței  
utilajelor 
tehnologice. 

7. Indicatori de mentenanță, 
mentenabilitate şi 
disponibilitate a sistemelor 
tehnice 

Noțiuni (calitate, disponibilitate, 
mentenabilitate, mentenanță) 

Indicatorii de determinare a 
mentenabilităţii, disponibilității  
funcționale a unui produs. 

8. Importanța și sarcinile 
reparării utilajului 

Avantajele aplicării lucrărilor de 
întreținere și reparații. 

Sarcinile lucrărilor de întreținere și 
reparație. 

A14. Identificarea factorilor 
de mentenanță 
disponibilitate. 

A15. Specificarea 
indicatorilor de 
determinare a 
mentenabilităţii 
utilajului tehnologic. 

A16. Stabilirea avantajelor 
lucrărilor de 
mentenanță. 

A17. Determinarea 
sarcinilor lucrărilor de 
mentenanță. 

UC4. Selectarea 
sistemelor şi 
metodelor de 
organizare a 
lucrărilor de 
reparaţii. 

9. Sisteme de organizare a 
reparației utilajelor 

Sisteme de reparații centralizat, 
decentralizat şi mixt. 

Sistemul de reparații pe baza 
constatărilor. 

Sistemul reparațiilor preventiv-
planificate. 

10. Metode de organizare a 
reparației utilajului 

Metoda standard. 

Metoda după revizie. 

A18. Stabilirea avantajelor şi 
dezavantajelor 
diverselor sisteme de 
reparații. 

A19. Aprecierea metodei de 
organizarea lucrărilor 
de reparații în funcție 
de întreprinderea sau 
secția deservită. 

A20. Justificarea sistemei şi 
metodei de reparații 
alese. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

UC5. Planificarea 
lucrărilor de 
reparații a 
utilajului 
tehnologic. 

11. Categorii de lucrări de 
întreținere şi reparații 

Revizii tehnice. 

Reparații curente. 

Reparația capitală. 

12.   Ciclul de reparații 

Structura ciclului de reparaţii. 

Calculul ciclului de reparaţii. 

Reprezentarea grafică a structurii 
ciclului de reparaţii. 

13. Procesul tehnologic de 
reparații 

Etapele procesului tehnologic de 
reparații . 

Diverse procese tehnologice în 
funcție de complexitatea utilajului. 

A21. Întocmirea lucrărilor de 
reparații pentru fiecare 
categorie de reparație. 

A22. Selectarea categoriilor 
de reparații în funcție 
de deteriorările 
utilajului. 

A23. Calculul ciclului de 
reparații a utilajului 
tehnologic. 

A24. Reprezentarea grafică 
a structurii ciclului de 
reparaţii. 

A25. Întocmirea procesului 
tehnologic de  realizare 
a reparaţiilor curente şi 
capitale. 

A26. Diversificarea 
proceselor tehnologice 
în funcţie de 
complexitatea 
utilajului. 

UC6. Realizarea 
operațiilor 
conform 
indicațiilor 
tehnologice. 

UC7. Organizarea 
locurilor de  
muncă în vederea 
realizării 
operațiilor de 
pregătire  către 
reparații. 

 

14. Demontarea utilajelor şi 
instalațiilor în vederea 
reparațiilor 

Metode de demontare a mașinilor, 
ansamblurilor şi subansamblurilor. 

Demontarea organelor de mașini 
de destinație specială. 

15. Organizarea locului de muncă 
pentru demontarea utilajelor 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu scule, dispozitive şi 
aparate. 

Depozitarea sculelor. 

Automatizarea lucrărilor de 
demontare. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

16. Curățirea și spălarea pieselor 

Substanțe şi mijloace utilizate la 
curățire. 

Etapele procesului de spălare. 

Specificul procesului de spălare a 
anumitor piese. 

Utilajul folosit la spălarea pieselor. 

Uscarea pieselor după spălare. 

A27. Aplicarea metodelor de 
demontare a utilajelor 
în vederea reparației. 

A28. Specificarea metodelor 
de demontare a 
organelor de mașini cu 
destinație specială. 

A29. Enumerarea sculelor şi 
dispozitivelor necesare 
la operația de 
demontare a utilajelor. 

A30. Selectarea metodelor 
de automatizare a 
operației de 
demontare. 

A31. Schițarea amplasării 
locului de muncă la 
demontare cu 
respectarea securității 
şi sănătății în muncă. 

A32. Enumerarea 
substanțelor şi 
mijloacelor utilizate la 
curățirea pieselor. 

A33. Selectarea utilajului 
folosit la spălare. 

A34. Aplicarea diverselor 



8 / 21 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

17. Organizarea  locului de muncă 
pentru spălarea şi uscarea 
pieselor 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu scule, dispozitive şi 
aparate. 

Depozitarea materialelor. 

Automatizarea lucrărilor de 
spălare.  

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

18. Sortarea pieselor 

Principiile sortării. 

Metode şi mijloace de măsurare. 

Constatarea şi documentarea 
defectelor. 

19. Organizarea locului de muncă 
pentru sortare 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de 
măsurare, dispozitive şi aparate. 

Depozitarea pieselor sortate. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

metode de uscare a 
pieselor. 

A35. Schițarea amplasării 
locului de muncă la 
curăţare – spălare - 
uscare a pieselor cu 
respectarea securității 
şi sănătății în muncă. 

A36. Aplicarea metodelor şi 
mijloacelor 
corespunzătoare 
pieselor examinate. 

A37. Întocmirea 
documentației de 
constatare a defectelor 
depistate. 

A38. Reprezentarea grafică 
a desenelor de 
execuție a pieselor 
deteriorate. 

A39. Schițarea amplasării 
locului de muncă la 
sortarea pieselor  cu 
respectarea securității 
şi sănătății în muncă. 

 

UC8. Întocmirea 
documentației 
tehnice. 

20. Primirea utilajului în reparaţii 

Întocmirea documentației către 
reparații. 

Studierea documentației existente 
pe utilaj. 

21. Predarea utilajului din 
reparații 

Verificarea calității reparației 
realizate. 

Rodajul utilajului după reparație. 

Întocmirea documentației. 

A40. Constatarea 
defecțiunilor utilajului  
până la realizarea 
reparațiilor. 

A41. Selectarea datelor 
necesare pentru 
întocmirea 
documentației de 
reparație. 

A42. Aplicarea diverselor  
metode de verificare a 
calităţii lucrărilor de 
reparaţie. 

A43. Efectuarea rodajului 
utilajului după 
reparaţie. 

3. Metode de reparație a pieselor 

UC9. Alegerea metodei 
de procesare a 
pieselor defecte 

22. Alegerea procesului de 
reparaţie a pieselor 

Principii generale privind 

A44. Realizarea operațiilor 
specifice tehnologiilor 
de reparație a 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

în funcţie de mai 
mulţi factori. 

UC10. Organizarea 
locurilor de  muncă 
în vederea realizării 
operațiilor de 
procesare a 
suprafețelor  prin 
sudare. 

 

elaborarea proceselor tehnologice 
de procesare. 

Tehnologii tipizate de reparaţie a 
grupurilor de piese. 

23. Metode de restabilire a 
jocurilor între suprafețe 

Metoda dimensiunilor de reparaţii. 

Metoda restabilirii formei şi 
dimensiunilor iniţiale. 

24. Procesarea prin sudare 

Sudarea cu gaze (oxiacetilenică); 

Sudarea electrică. 

25. Procesarea pieselor prin 
sudarea cu gaze 

Sudarea pieselor din fontă cenușie. 

Sudarea pieselor din oțel. 

Sudarea aluminiului şi aliajelor lui. 

Sudarea oxiacetilenică a cuprului. 

Sudarea bronzului şi alamei. 

Sudarea aliajelor de magneziu. 

26. Organizarea locului de muncă 
pentru sudarea cu gaze 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de scule, 
dispozitive şi aparate. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

27. Procesarea pieselor prin 
sudarea electrică 

Sudarea electrică a pieselor din 
fontă. 

Sudarea electrică a pieselor din 
oţel. 

Sudarea aluminiului şi aliajelor lui. 

Sudarea electrică a cuprului şi 
bronzului. 

28. Organizarea locului de muncă 
pentru sudarea electrică 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de scule, 
dispozitive şi aparate. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

grupurilor de piese. 

A45. Selectarea metodelor 
de restabilire a 
jocurilor în funcție de 
defecțiunile pieselor. 

A46. Identificarea tipului de 
sudare în funcție de  
defecțiunile pieselor. 

A47. Recomandarea 
metodei de sudare în 
funcție de materialul 
piesei reparate. 

A48. Selectarea utilajelor şi 
dispozitivelor pentru 
sudare. 

A49. Respectarea normelor 
de securitate şi 
sănătate în muncă la 
lucrările de sudare. 

A50. Schiţarea amplasării 
locului de muncă  la 
sudarea electrică şi 
sudarea cu gaz. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

UC11. Selectarea 
parametrilor  
tehnologici de 
procesare a 
pieselor defecte 
prin metalizare în 
funcție de mai mulți 
factori. 

UC12. Organizarea 
locurilor de  muncă 
în vederea realizării 
operațiilor de 
procesare a 
suprafețelor  prin 
metalizare. 

 

29. Procesarea suprafețelor prin 
metalizare 

Avantajele metalizării. 

Esența procedeului de metalizare. 

Clasificarea procedeelor de 
metalizare. 

Utilajul pentru metalizare. 

30. Procesarea pieselor prin 
metalizare 

Pregătirea suprafeței piesei pentru 
metalizare. 

Depunerea stratului de metal topit 
prin pulverizare. 

Prelucrarea mecanică. 

31. Organizarea locului de muncă 
pentru metalizare 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de scule, 
dispozitive şi aparate. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

A51. Identificarea tipului de 
metalizare în funcție 
de  defecțiunile 
pieselor. 

A52. Recomandarea 
metodei de metalizare  
în funcție de materialul 
piesei reparate. 

A53. Selectarea utilajelor şi 
dispozitivelor pentru 
metalizare. 

A54. Respectarea normelor 
de securitate şi 
sănătate în muncă la 
lucrările de metalizare. 

A55. Schițarea amplasării 
locului de muncă  la 
metalizarea  electrică şi 
sudarea cu gaz. 

UC13. Selectarea 
parametrilor  
tehnologici de 
procesare a 
pieselor defecte 
prin galvanizare în 
funcție de mai mulți 
factori. 

UC14. Organizarea 
locurilor de  muncă 
în vederea realizării 
operațiilor de 
procesare a 
suprafețelor  prin 
galvanizare. 

 

32. Procesarea suprafețelor prin 
galvanizare  

Fenomenul de galvanizare. 

Avantajele galvanizării.  

Clasificarea procedeelor de 
galvanizare. 

Utilajul de galvanizare. 

33. Procese de galvanizare 

Cromarea. 

Cuprarea (arămirea). 

Nichelarea. 

Fierarea (oțelirea). 

34. Organizarea locului de muncă 
pentru galvanizare 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de scule, 
dispozitive şi aparate. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

A56. Identificarea tipului de 
galvanizare în funcție 
de  defecțiunile 
pieselor. 

A57. Recomandarea 
metodei de galvanizare  
în funcție de materialul 
piesei reparate. 

A58. Selectarea utilajelor şi 
dispozitivelor pentru 
galvanizare. 

A59. Respectarea normelor 
de securitate şi 
sănătate în muncă la 
lucrările de 
galvanizare. 

A60. Schițarea amplasării 
locului de muncă  la 
galvanizare. 

UC15. Selectarea 
parametrilor  
tehnologici de 
procesare a 

35. Procesarea suprafețelor prin 
lipire 

Generalități.  

Importanța lipirii. 

A61. Identificarea tipului de 
lipire în funcție de  
defecțiunile pieselor. 

A62. Recomandarea 



11 / 21 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

pieselor defecte 
prin lipire în funcție 
de mai mulți 
factori. 

UC16. Organizarea 
locurilor de  muncă 
în vederea realizării 
operațiilor de 
procesare a 
suprafețelor  prin 
lipire. 

Fenomenul de lipire. 

Clasificarea procedeelor de lipire. 

Utilajul de lipire. 

36. Tehnologia procesării pieselor 
prin lipire cu aliaje 

Curățirea prealabilă a pieselor. 

Alegerea aliajului de lipit. 

Pregătirea îmbinării. 

Stabilirea temperaturii de lipire. 

Stabilirea duratei de lipire. 

Alegerea procedeului de lipire. 

37. Organizarea locului de muncă 
pentru lipire 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de scule, 
dispozitive şi aparate. 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

38. Procesarea prin lipire a  
pieselor confecţionate din 
diverse materiale 

Procesarea pieselor confecționate 
din metale feroase. 

Procesarea pieselor confecționate 
din metale neferoase grele. 

Procesarea pieselor confecționate 
din aluminiu şi aliaje de aluminiu. 

Procesarea pieselor prin lipire cu 
materiale plastice. 

Procesarea pieselor prin lipire cu 
compoziții plastice. 

metodei de lipire  în 
funcție de materialul 
piesei reparate. 

A63. Selectarea utilajelor şi 
dispozitivelor pentru 
lipire. 

A64. Respectarea normelor 
de securitate şi 
sănătate în muncă la 
lucrările de lipire. 

A65. Schițarea amplasării 
locului de muncă  la 
lipire. 

UC17. Selectarea 
parametrilor  
tehnologici de 
procesare a 
pieselor defecte 
prin compensare în 
funcție de mai mulți 
factori. 

UC18. Organizarea 
locurilor de  muncă 
în vederea realizării 
operațiilor de 
procesare a 
suprafețelor  prin 
compensare. 

39. Procesarea suprafeţelor prin 
compensare 

Procesarea pieselor prin bucşare. 

Procesarea pieselor prin înlocuirea 
părților uzate. 

Procesarea pieselor prin montarea 
unor garnituri suplimentare. 

Procesarea pieselor prin aplicarea 
de petice şi eclise. 

40. Organizarea locului de muncă 
pentru prelucrarea prin 
compensare 

Dotarea locului de muncă. 

Înzestrarea cu mijloace de scule, 
dispozitive şi aparate. 

A66. Identificarea tipului de 
compensare  în funcție 
de  defecțiunile 
pieselor. 

A67. Recomandarea 
metodei de 
compensare  în funcție 
de materialul piesei 
reparate. 

A68. Selectarea utilajelor şi 
dispozitivelor pentru 
compensare. 

A69. Respectarea normelor 
de securitate şi 
sănătate în muncă la 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

Stabilirea traseelor de deplasare. 

Securitatea şi sănătatea la locul de 
lucru. 

lucrările de restabilire 
prin compensare. 

A70. Schițarea amplasării 
locului de muncă  la  
restabilire prin 
compensare. 

UC19. Alegerea 
metodei de 
procesare a 
pieselor defecte în 
funcţie de mai mulţi 
factori. 

 

41. Procesarea suprafețelor prin 
deformare plastică 

Procesarea pieselor prin refulare. 

Procesarea pieselor prin 
mandrinare. 

Procesarea pieselor prin 
îndreptare. 

Procesarea pieselor prin moletare. 

Procesarea pieselor prin deformare 
la cald. 

42. Procedee tehnologice de 
mărire a durabilității pieselor 

Domeniul de utilizare a 

tehnologiei de durificare a 
suprafețelor. 

Durificarea pieselor prin tratamente 
termice sau termochimice. 

Durificarea şi netezirea suprafețelor 
pieselor prin deformare la rece. 

43. Evaluarea calităţii lucrărilor de 
procesare a suprafeţelor 
pieselor deteriorate 

Criterii de evaluare a calităţii. 

Metode şi mijloace de verificare a 
calităţii. 

A71. Identificarea metodei 
de procesare  în funcție 
de  defecțiunile 
pieselor. 

A72. Recomandarea 
metodei de procesare  
în funcție de materialul 
piesei reparate. 

A73. Selectarea utilajelor şi 
dispozitivelor pentru 
procesare. 

A74. Respectarea normelor 
de securitate şi 
sănătate în muncă la 
lucrările de procesare. 

 

4. Organizarea atelierelor de reparație 

UC20. Identificarea 
lucrărilor ce se 
realizează în 
sectoarele 
atelierului de 
reparație. 

UC21. Selectarea 
utilajului în funcţie 
de metodele de 
reparaţii propuse. 

44. Componența atelierelor de 
reparații a întreprinderilor de 
industrie ușoară 

Sectorul prelucrărilor mecanice 
prin așchiere. 

Sectorul de forjare. 

Sectorul de sudare, tratament 
termic și termochimic. 

Sectorul de primire – demontare – 
spălare - sortare. 

Sectorul de montare-rodare. 

45. Organizarea sectoarelor de 
reparație în cadrul secțiilor de 
bază 

A75. Distingerea sectoarelor 
din cadrul atelierului 
de reparații.  

A76. Stabilirea necesarului 
de utilaj, dispozitive, 
scule. 

A77. Identificarea 
mobilierului necesar la 
locurile de lucru. 

A78. Respectarea 
succesiunii amplasării 
utilajului. 

A79. Respectarea normelor 
de securitate  şi 
sănătate în muncă. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

Amplasarea sectorului. 

Înzestrarea cu utilaj, dispozitive, 
scule. 

Stabilirea traseului de deplasare cu 
semifabricate, piese de schimb, 
scule. 

Mobilierul de lucru. 

46. Amplasarea utilajului în 
sectoarele atelierelor  de 
reparaţie. 

Respectarea succesiunii 
tehnologice la amplasarea 
sectoarelor.  

Norme de securitate și sănătate în 
muncă la amplasarea utilajului. 

A80. Reprezentarea grafică 
a amplasării utilajului 
în secția de reparație. 

5. Întreținerea și  reglarea utilajelor din industria ușoară 

UC22. Stabilirea 
operațiilor de 
întreținere a 
utilajului. 

UC23. Identificarea 
paramerelor care 
urmează a fi 
obținute în urna 
întreținerii 
utilajelor.  

UC24. Selectarea 
metodelor de 
remediere a 
defectelor. 

47. Întreținerea și  reglarea 
utilajelor din secţia de 
preparare către tricotare 

Întreținerea mașinilor de bobinat. 

Întreținerea mașinilor de urzit. 

Curățirea. 

Lubrifierea. 

Reglarea. 

Remedierea defectelor. 

48. Întreținerea și  reglarea 
utilajelor din secţia de 
tricotare 

Întreţinerea maşinilor de tricotat 
rectilinii. 

Întreţinerea maşinilor de tricotat 
circulare. 

Întreţinerea maşinilor de tricotat 
ciorapi şi mănuşi. 

Curăţirea. 

Lubrifierea. 

Reglarea. 

Remedierea defectelor. 

 

49. Întreținerea și  reglarea 
utilajelor din secţia de finisare 
chimică la întreprinderile de 
tricotat. 

Întreținerea mașinilor de albit. 

Întreținerea mașinilor de vopsit. 

Întreținerea mașinilor de calandrat. 

A81. Determinarea 
parametrilor optimi de 
funcționare a utilajelor. 

A82. Selectarea operațiilor 
necesare pentru 
realizarea întreținerii 
utilajelor. 

A83. Identificarea utilajelor, 
sculelor, dispozitivilor 
necesare la 
întreținerea utilajelor. 

A84. Selectarea lubrifianților 
corespunzător 
documentației tehnice. 

A85. Reglarea utilajelor 
conform parametrilor 
indicați în 
documentația tehnică. 

A86. Crearea fișelor de 
sinteză cu parametrii 
de reglare  și lubrifiere 
a utilajului tehnologic. 

A87. Reprezentarea 
schematică a locurilor 
de ungere a utilajului. 

A88. Specificarea 
parametrilor de  
reglare pentru fiecare 
tip de utilaj. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

Întreținerea mașinilor de imprimat. 

Întreținerea mașinilor de spălat. 

Întreținerea mașinilor de aburit. 

Curățirea. 

Lubrifierea. 

Reglarea. 

Remedierea defectelor. 

50. Întreținerea și  reglarea 
utilajelor din secţia de croire 

Întreţinerea rampei de control. 

Întreţinerea maşinilor de croit. 

Deservirea complexului de croit. 

Curăţirea. 

Lubrifierea. 

Reglarea. 

Remedierea defectelor. 

51. Întreținerea și  reglarea 
utilajelor din secţia de cusut 

Întreținerea mașinilor de cusut . 

Întreținerea mașinilor şi meselor de 
călcat. 

Curățirea. 

Lubrifierea. 

Reglarea. 

Remedierea defectelor. 

52. Întreținerea și  reglarea 
utilajelor din secţia de 
tratament umidotermic 

Întreținerea preselor. 

Întreținerea manechinelor cu abur. 

Curățirea. 

Lubrifierea. 

Reglarea. 

Remedierea defectelor. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrulindividual 
Prelegeri Practică/Seminar 

1. Noțiuni generale despre 
fiabilitatea şi defecțiunile 
sistemelor mecanice 

22 8 - 14 

2. Mentenanța  sistemelor tehnice 45 14 10 21 

3. Metode de reparație a pieselor 82 24 10 48 

4. Organizarea atelierelor de 
reparație 

11 4 - 7 

5. Întreținerea și  reglarea utilajelor 
din industria ușoară 

20 10 10 - 

 Total 180 60 30 90 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni 

de 
realizare 

1. Noțiuni generale despre fiabilitatea şi defecțiunile sistemelor mecanice 

1. Defecțiunile de concepție 
constructivă, tehnologică şi  
de execuție 

Referat Prezentarea 
referatului Săptămâna 

1 
Fişă de sinteză Prezentarea fişei 

2. Măsuri de prevenire a 
uzărilor şi de mărire a duratei 
de funcționare 

Test de evaluare  Prezentarea testului 
Săptămâna 

2 Studiu de caz Prezentarea studiului 

2. Mentenanța  sistemelor tehnice 

1. Organizarea locului de 
muncă pentru demontarea 
utilajelor 

Proiect individual 
Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

2 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

2. Organizarea locului de 
muncă pentru spălarea şi 
uscarea pieselor 

Proiect individual 
Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

3 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

3. Organizarea locului de muncă 
pentru sortare 

Proiect individual 
Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

4 
Schemă realizată Prezentarea schemei 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni 

de 
realizare 

3. Metode de reparație a pieselor 

1. Organizarea locului de 
muncă pentru sudarea cu gaze 

Proiect individual Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

4 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

2. Organizarea locului de 
muncă pentru sudarea electrică 

Proiect individual Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

5 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

3. Organizarea locului de 
muncă pentru metalizare 

Proiect individual Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

5 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

4. Organizarea locului de 
muncă pentru galvanizare 

Proiect individual Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

6 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

5. Organizarea locului de 
muncă pentru lipire 

Proiect individual Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

7 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

6. Organizarea locului de 
muncă pentru prelucrarea prin 
compensare 

Proiect individual Prezentarea 
proiectului Săptămâna 

8 
Schemă realizată Prezentarea schemei 

7. Evaluarea calităţii 
lucrătorilor de procesare a 
suprafeţelor pieselor deteriorate 

Fişă de documentare Prezentarea fişei 
Săptămâna 

9 Studiu de caz Prezentarea studiului 

4. Organizarea atelierelor de reparație 

1. Amplasarea utilajului în 
sectoarele atelierelor de 
reparaţie 

Schemă realizată Prezentarea schemei Săptămâna 
10 

VIII. Lucrările de laborator recomandate 

1. Categorii de lucrări de întreținere şi reparaţii. 

2. Ciclul de reparații. 

3. Demontarea utilajelor şi instalațiilor în vederea reparațiilor. 

4. Curățirea și spălarea pieselor. 

5. Sortarea pieselor. 

6. Procesarea pieselor prin sudarea cu gaze. 

7. Procesarea pieselor prin sudarea electrică. 

8. Procesarea pieselor prin metalizare. 
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9. Procese de galvanizare. 

10. Tehnologia procesării pieselor prin lipire cu aliaje. 

11. Întreținerea și  reglarea utilajelor din secția de tricotare. 

12. Întreținerea și  reglarea utilajelor din secția de cusut. 

13. Întreținerea și  reglarea utilajelor din secția de tratament umidotermic. 

IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului „Repararea şi deservirea utilajului” presupune folosirea unor metode, 

tehnici şi procedee care îl implică pe elev în procesul de învățare, urmărindu-se dezvoltarea 

gândirii, stimularea creativității, dezvoltarea interesului pentru învățare. Opțiunea pentru o 

metodă sau alta este în strânsă relație și cu personalitatea profesorului şi stilurile de învățare 

ale grupului de elevi cu care se lucrează. În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva metode 

recomandate care pot fi utilizate la programarea lecțiilor. 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare Metode de predare 

1 Noțiuni generale despre fiabilitatea şi 
defecțiunile sistemelor mecanice 

Expunerea didactică 
Algoritmizarea 
Învățarea prin descoperire  
Asaltul de idei 

2 Mentenanța  sistemelor tehnice Expunerea didactică 
Metoda observării 
Problematizarea 
Studiul de caz  
Lucrări practice 
Lucrul în echipe 

3 Metode de reparație a pieselor Expunerea didactică 
Problematizare 
Lucrul în echipe 
Asaltul de idei 

4 Organizarea atelierelor de reparație Expunerea didactică 
Metoda observării 
Problematizarea 
Lucrări practice 
Lucrul în echipe 

5 Întreținerea și  reglarea utilajelor din 
industria ușoară 

Expunerea didactică 
Metoda observării 
Lucrul în echipe  
Învățarea prin descoperire  
Asaltul de idei 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea procesului de învăţare – predare - evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi 

de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va 

aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect elaborat  Validitatea proiectului – gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – felul în care au fost 
evidențiate conexiunile și perspectivele interdisciplinare 
ale temei, competențele și abilitățile de ordin teoretic și 
practic și maniera în care acestea servesc conținutului 
științific. 

 Elaborarea și structurarea proiectului – acuratețea, 
rigoarea si coerenţa demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța și 
actualitatea acestora, semnificația datelor colectate s.a.. 

 Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce proiectul 
în abordarea temei sau în soluționarea problemei. 

2. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 
cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 
din textul inițial. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

4. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 
cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea lui, 
nu trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, 
lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 
evaluată şi transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: 
rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă textului 
sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un 
colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 
din textul inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 
logică a ideilor, frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, lizibil, plasarea clară în pagină. 

5. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii și 
formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect și 
documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 
adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 



20 / 21 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

Produsele şi criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate 

în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Lucrare grafică/schemă  Alegerea corectă formatului pentru desen. 

 Centrarea desenului pe format. 

 Relevanța elementelor grafice utilizate. 

 Corespunderea reprezentării grafice cu standardele 
desenului tehnic. 

 Corespundere sarcinilor tehnice. 

 Corectitudinea de realizare.  

 Acuratețea lucrării grafice. 

 Modul de prezentare şi argumentare. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

2. Fișe de 

observație/sinteză 

 Corectitudinea termenilor specifici. 

 Corectitudinea criteriilor.  

 Relevanța întocmirii fișei. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Prezentarea şi argumentarea concluziilor.  

3. Mecanisme, 

aparate,echipamente, 

instalaţii, sisteme etc. 

deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii. 

  Productivitatea. 

4. Măsurări /investigații  Relevanța.  

 Veridicitatea.  

 Corectitudinea.  

 Completitudinea 

 Productivitatea. 

5. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale schemelor. 

 Redarea  principiului de funcționare. 

 Modul de prezentare. 
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XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la disciplina  „Repararea și deservirea utilajului” trebuie să 

corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de 

învățământ secundar profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).  Orele pot fi realizate în 

cabinete de studiu a disciplinelor tehnice, suprafața cabinetului trebuie să fie – în  dependență 

de numărul de elevi  – 2,0 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să dispună, atât de iluminare 

naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, corespunzătoare cerințelor 

normativului în construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. Norme de proiectare”. În 

ceea ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline tehnice trebuie să posede 

mese de lucru şi scaune în strictă dependență de valoarea taliei elevilor, astfel, ca mobilierul să 

asigure o ținută corectă elevilor. Cabinetul va fi dotat de asemenea cu  tablă, proiector şi ecran 

pentru derularea prezentărilor şi filmelor. Nu vor lipsi şi planșele, fișele, schemele, desenele 

care permit ilustrarea materialului predat. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Sunt indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de 

învăţământ, ce pot fi procurate sau accesate de către elevi. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. A. Ciocarlia;  M. Vasilescu,  Asamblarea, 
întreținerea și reparația mașinilor 
industriale-manual pentru clasa a XII-a, 
licee industriale BUCURESTI, EDITURA 
DIDACTICA ALL - 2000 

Bibliotecă 1 

2. Manualul inginerului textilist, 
vol.3secțiunea a X-a,Bazele întreținerii și 
reparării utilajelor textile Ed. 
Performantica Iaşi,2004 

Bibliotecă 1 

3. https://organedemasini.wikispaces.com/
file/view/mentenanta.pdf 

Internet − 

4. biblioteca.regielive.ro/cursuri/mecanica/l
ucrari-de-intretinere-a-masinilor-si-
utilajelor-40446.html 

Internet − 

5. https://biblioteca.regielive.ro/referate/tr
ansporturi/intretinerea-tehnica-si-
reparatia 

Internet − 

 


