PROGRAMUL DE STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ
527.1 „INGINERIA ȘI TEHNOLOGIA TRANSPORTULUI AUTO”
1. Descriere generală
Calificarea acordată - Inginer licenţiat
Certificare: Diploma de licență
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor)
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii superioare
Forma de organizare - învăţământ la zi (cu durata de 4 ani de studii), învăţământ cu frecvenţă redusă (cu
durata de 5 ani de studii).
Scopul programului de studiu: formarea la viitorii ingineri licențiați a unui ansamblu integrat de
cunoștințe, abilități și atitudini care le va permite executarea atribuţiilor și sarcinilor profesionale la nivel
calitativ.
Gradul de noutate şi relevanţa programului de studiu. Planul de învăţământ este elaborat în
conformitate cu cerințele standardului internațional ISCED.
Conținutul planului de învățământ și unităților de curs/modulelor este orientat spre formarea
competenţelor transversale şi profesionale la viitorii specialiști transpuse în dezvoltarea lor în plan
intelectual și cultural, formarea responsabilităților sociale.
Coordonarea programului de studiu cu standardele de asigurare a calităţii. Pentru sporirea calității
procesului de învățământ sunt respectate următoarele principii:
 figura centrală a procesului didactic este studentul care învaţă;
 învăţarea nu mai urmăreşte acumularea informaţiei, ci este orientată spre dobândirea de competenţe,
calităţi şi capacităţi de încadrare activă în procese profesionale şi sociale;
 evaluarea nu mai urmăreşte capacitatea studenţilor de a memora informaţia, ci este orientată spre
punerea în valoare a competenţelor necesare pentru viaţa profesională, socială, privată.
Consultarea partenerilor. Planul de învățământ la specialitatea examinată a fost creat în corespundere cu
nevoile identificate pe piața muncii, obiectivele formulate de parteneri din mediul de afaceri și factori de
decizie în domeniul transporturilor, sondajele de opinie şi reuniunile cu studenţii, rezultatele discuțiilor în
cadrul departamentului de transporturi şi la nivel de consiliu al facultăţii.
Programul de studiu prevede ca scop formarea următoarelor competențelor profesionale și transversale:
CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și
exploatării tehnice a autovehiculelor .
CPL 2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL 3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL 4. Executarea activităților de service auto și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu
prevederile actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale
CPL 6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere
sigure

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii
de muncă calificată și eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului,
cooperării, respectului față de ceilalți
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii și al
adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a
abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și comunicării
Angajabilitatea absolvenţilor programului de studiu. Specialistul în Ingineria și tehnologia
transporturilor va avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru a activa cu succes în întreg spectrul
activităţilor profesionale afiliate ingineriei autovehiculelor: planificarea și organizarea activităților de
întreținere, diagnosticare și reparație a vehiculelor la stații de servicii auto; exploatarea tehnică a
autovehiculelor în cadrul întreprinderilor de transport rutier; inspecție tehnică periodică a mijloacelor de
transport auto; expertiză accidente de circulaţie; evaluarea daunelor, asigurări; comercializarea
automobilelor; experimentarea şi încercarea autovehiculelor; proiectarea automobilelor și utilajului
tehnologic pentru reparația lor; activitatea didactică de specialitate la instituțiile de învățământ profesional.
Posibilităţile de formare ulterioară a absolvenţilor programului de studiu. Absolventul specialităţii
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto va avea posibilitatea de a-şi continua studiile la ciclul II
(studii de master) în același domeniu de formare profesională. În cazul în care se va solicita la ciclul II un
program de master diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I (studii de licență),
candidatul urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la unităţile de curs/modulele
fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul
curricular inițial necesar prevăzut în planul de învățământ examinat.
Metodele şi criteriile de evaluare a competenţelor în cadrul programului de studiu. Regulile de
promovare academică. Activități de evaluare curentă, sumativă la finalul procesului de predare-învățare a
unității de curs/modulului, precum și promovarea anului de studii sunt organizate strict în conformitate cu
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu (ordinul Ministrului Educației nr. 1046 din 29.10.2015) și a Regulamentului corespunzător intern al
UTM.
Forme de evaluare prioritare: examen în scris, oral sau combinat; evaluări curente la lucrări practice;
susținerea publică a proiectului/lucrării de an; competenţele studenţilor pe parcursul studiilor se apreciază cu
note de la 10 la 1. Notele de la „5” până la „10”, obţinute în urma evaluării unităţii de curs.
Criterii de evaluare de bază: Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen (creativitate, structurare,
corectitudine în elaborarea răspunsurilor); prezența la activități; contribuția la desfășurarea activităților de
seminar; corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a sarcinilor de lucru la seminare; contribuție și
creativitate la elaborarea proiectului de an, nivelul de prezentare și răspunsuri la întrebări.
În conformitate cu Codul Educației (art. 88) pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional
tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, care își continuă studiile în învățământul superior la ciclul I –
licență, în cadrul domeniului studiat anterior, se prevede acceptarea a 30 de credite de studii transferabile în
volumul planului de învățământ examinat.
Evaluarea finală a studiilor de licenţă. Studiile superioare de licență la programul de formare
profesională 527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto se finalizează cu:
 susținerea probei teoretice de sinteză „Construcția, exploatarea tehnică şi reparaţia
autovehiculelor‖;
 susținerea proiectului de licență, care constituie o investigație sistemică în domeniul ingineriei și
tehnologiei transporturilor, utilizând studiul critic al problemei sau implică formularea de idei sau arii de
cercetare calitative (finalități explorative, colectare de date şi analiza lor) și cantitative (ipoteze
demonstrabile experimental).

2. Planul de învățământ pe anii de studiu
Programul de studii superioare de licență: 527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă
( anul 2016)

ANUL I
Semestrul I

105
75
60
120

45
30
30
60

60
120
60
60

30
60
30
30

30
60
30
30

900

450

450

60
30
30

15
60

30
30

30
30
30

195

150

Nr .credite

105
75
60
120

L

7
5
4
8

E
E
E
E

7
5
4
8

2
4
2
2

E
E
E*
T*

2
4
2
0

30

6E

30

Nr. de credite

210
150
120
240

S/P

pe săptămână

C

Forma de
evaluare

Total semestrul I:

studiul
individual

G.01.O.021
G.01.O.023
G.01.O.018
G.01.O.019

Matematica superioară I
Fizica tehnică
Geometria descriptivă
Studiul și tehnologia
materialelor
Limba străină I
Tehnologii informaționale
Limba română I (alolingvi)
Educația fizică I

contact
direct

F.01.O.001
F.01.O.004
F.01.O.005
F.01.O.010

Denumirea unității de
curs/modulului

total

Cod

Forma de
evaluare

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

105

450

Semestrul II

total

contact
direct

studiul
individual

Denumirea unității de
curs/modulului

C

F.02.O.002
F.02.O.006

Matematica superioară II
Desen tehnic și infografica

180
180

90
90

90
90

45
30

45
60

F.02.O.007
F.02.O.011
U.02.A.025

Mecanica teoretică I
Rezistența materialelor I
Filosofia și logica formării
profesionale / Politologia și
etica profesională
Limba străină II
Limba română II (alolingvi)
Educația fizică II

120
120
150

60
60
75

60
60
75

30
30
45

30
15
30

60
60
60

30
30
30

30
30
30

Total semestrul II :

810

405

405

Cod

G.02.O.022
G.02.O.018
G.02.O.020

S/P

L

6
6

15

30
30
30
180

210

pe săptămână

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

15

6
6

4
4
5

E
E,
LA
E
E
E

2
2
2

E
E*
T*

2
2
0

6E

27

27

405
S.02.O.147

Practica de instruire
(30 ore x 3 săptămâni)
Total anul I de studii:

90
1800

90
855

945

375

360

120

57

1LA

4
4
5

E**

3

12E

60

1LA

* nu se calculează în suma totală a formelor de evaluare (deoarece unităţile de curs „Limba română” (alolingvi) şi „Educaţia fizică” se realizează în regim extracurricular,
unităţii de curs „Limba română” (alolingvi) i se alocă credite suplimentar celor 240 de credite per program, iar unitatea de curs „Educaţia fizică” nu se cuantifică cu
credite).
** nu se calculează în suma totală a formelor de evaluare (deoarece stagiul de practică se desfăşoară după sesiunea de examinare, respectivul examen realizându-se după
încheierea stagiului de practică).
*T – test, cu calificativul admis/respins.

ANUL II
Semestrul III

F.03.O.012
F.03.O.013
S.03.O.029

Total semestrul III:

pe
săptămână

Nr. de credite

F.03.O.009

L

30

5

E

5

4

E

4

30

5

E

5

E
E,
PA

4

studiul
individual

F.03.O.008

Metode numerice și
modelarea 3D
Mecanica teoretică II
Electrotehnica și
electronica
Rezistența materialelor II
Creativitatea tehnică și
mecanisme
Toleranța și control
dimensional

S/P

contact
direct

F.03.O.003

Denumirea unității de
curs/ modulului

total

Cod

Forma de
evaluare

Numărul de ore pe tipuri
de activități

Total ore

C

150

75

75

30

15

120

60

60

30

30

150

75

75

45

120

60

60

30

15

15

4

240

120

120

60

45

15

8

120

60

60

30

15

15

4

E

4

225

120

105

900

450

450

30

6E,
1 PA

30

450

8

F.04.O.016

U.04.A.026

S.04.O.030
S.04.O.131

studiul
individual

F.04.O.015

Bazele proiectării
mașinilor
Termotehnica
Mecanica fluidelor,
acționări hidraulice și
pneumatice
Teoria economică și
integrarea europeană /
Economics și civilizația
europeană
Tehnologia fabricării
mașinilor
Construcția
autovehiculelor

contact
direct

F.04.O.014

Denumirea unității de
curs/ modulului

total

Cod

C

180

90

90

60

15

15

6

120

60

60

30

15

15

4

E;
PA
E

120

60

60

30

15

15

4

E

4

120

60

60

30

30

4

E

4

120

60

60

30

15

15

4

E

4

150

75

75

45

30

5

E

5

810

405

405

27

6E,
1 PA

27

E**

3

12E,
2 PA

60

225
Total semestrul IV:

S/P

L

pe
săptămână

90

90

405
S.04.O.148

Practica tehnologică
(30 ore x 3 săptămâni)
Total anul II de studii:

Nr. de credite

Numărul de ore pe tipuri
de activități

Total ore

Forma de
evaluare

Semestrul IV

90
1800

90
855

945

450

210

195

57

6
4

ANUL III
Semestrul V
Numărul de ore pe
tipuri de activități

total

contact
direct

studiul
individual

C

Forma de
evaluare

Nr. de credite

Total ore

Motoare cu ardere internă
Teoria și proiectarea
autovehiculelor
S.05.O.134 Materiale de exploatare
S.05.O.135 Echipament electric și
electronic al automobilelor
S.05.A.140/ Fiabilitatea mijloacelor de
S.05.A.240 transport/ /Bazele teoretice
ale exploaterii mijloacelor de
transport
S.05.A.141/ Diagnosticarea tehnică a
S.05.A.241 autovehiculelor/Mentenanța
autovehiculelor

150

75

75

45

15

15

5

E

5

270

135

135

75

30

30

9

E; PA

9

90

45

45

30

15

3

E

3

150

75

75

30

15

30

5

E

5

120

60

60

30

15

15

4

E

4

120

60

60

30

30

4

E

4

Total semestrul V:

900

450

450

30

6E,
1 PA

30

Cod

Denumirea unității de
curs/modulului

S.05.O.132
S.05.O.133

240

S/P

L

pe
săptămână

75

135

450

Semestrul VI

S.06.O.136
S.06.A.142/
S.06.A.242
S.06.A.143/
S.06.A.243

S.06.A.144/
S.06.A.244

Total semestrul VI :

L

pe
săptămână

Nr. de credite

15

4

E

4

4

E

4

studiul
individual

U.06.A.127

Protecția muncii și a
mediului ambiant
Economia și dreptul
transportului rutier /
Analiza și planificarea
transportului rutier
Drumuri auto
Utilaj tehnologic în
transport auto/Stații de
inspecție tehnică
Tehnologia reparării
autovehiculelor/
/Tehnologia inspecției
tehnice a autovehiculelor
Încercarea și testarea
autovehiculelor/
/Echipament și tehnici de
diagnosticare a autoveh-r

S/P

contact
direct

G.06.O.024

Denumirea unității de
curs/ modulului

total

Cod

Forma de
evaluare

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

C

120

60

60

30

15

120

60

60

30

30

120

60

60

30

15

15

4

E

4

150

75

75

30

30

15

5

E, PA

5

180

90

90

45

15

30

6

E

6

90

45

45

30

15

3

E

3

780

390

390

26

26

6E,
1 PA
E**

4

12E,2PA

60

195

105

90

390
S.06.O.149

Practica în producție
(30 ore x 4 săptămâni)
Total anul III de studii:

120
1800

120
840

960

435

180

225

56

ANUL IV
Semestrul VII
Numărul de ore pe
tipuri de activități

S.07.O.138
S.07.O.139
S.07.A.145/
S.07.A.245
S.07.A.146/
S.07.A.246

Total semestrul VII:

Nr. de credite

S.07.O.137

Management și
antreprenoriat / Economia
și managementul serviciilor
auto
Organizarea și siguranța
circulației rutiere
Transporturi rutiere
Marketing și logistică
Proiectarea tehnologică a
întreprinderilor auto/Stații
de service auto
Exploatarea tehnică a
autovehiculelor/
/Mecatronica
autovehiculelor

Forma de
evaluare

U.07.A.128

5

E; Lv

5

4

E

4

30
30

5
5

E
E

5
5

30

45

5

E, PA

5

45

15

30

6

E

6

240

165

45
30

6E,
1 PA

30

contact
direct
studiul
individual

Denumirea unității de
curs/ modulului

Cod

total

Total ore

C

S/P

150

75

75

45

30

120

60

60

30

15

150
150

75
75

75
75

45
45

150

75

75

180

90

90

900

450

450

L

pe
săptămână

15

450

total

contact
direct

studiul
individual

Denumirea unității de curs/
modulului

C

Proba teoretică de sinteză
Practica de documentare la
PL și elaborarea proiectului
de licență
Susținerea proiectului de
licență
Total semestrul VIII:

120

8

112

8

900

8

892

8

Total anul IV de studii:

1800

458

1342

248

165

45

TOTAL LA PROGRAMUL DE STUDIU:

7200

3008

4192

1508

915

585

Cod

S.08.O.151
S.08.O.150

S.08.O.152

S/P

L

Nr. de credite

Numărul de ore pe
tipuri de activități

Total ore

Forma de
evaluare

Semestrul VIII

E

4

750

750

E**

25

30

30

PL

1

1E, PL
7E,
1 PA,
1 PL

30

43E, 5 PA,
1 LA

60

240

STAGIILE DE PRACTICĂ
Stagiile de practică
1.
2.
3.
4.

Semestrul

Durata, săpt/ore

Perioada

Număr
de
credite

2
4
6

3 săptămâni/90 ore
3 săptămâni/90 ore
4 săptămâni/120 ore

25.06 - 16.07
25.06 - 16.07
25.06 - 23.07

3
3
4

8

17 săptămâni/750 ore

15.02 - 12.06

25

Practica de instruire
Practica tehnologică
Practica în producție
Practica de documentare la PL și
elaborarea proiectului de licență
Total:

27 săptămâni/1050 ore

35

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE (FACULTATIVE)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Denumirea
disciplinei/modulului

Anul

Drept și civilizația europeană
Economics
Economia și managementul
serviciilor auto
Securitatea și sănătatea în
muncă
Analiza și planificarea afacerii
Sisteme intelectuale în transport
Limba străină I
Limba străină II
Limba română (alolingvi) III
Limba română (alolingvi) IV
Limba română (alolingvi) V
Limba română (alolingvi) VI
Educația fizică III
Educația fizică IV
Educația fizică V
Educația fizică VI
Educația fizică VII

Sem.

Numărul ore pe
tipuri de activităţi
pe săptămână
C

S/P

Evaluări

Număr
de
credite

L

1
2

2
4

45
30

30
30

E
E

5
4

3

6

30

30

E

4

3

6

30

15

E

4

4
4
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
4

7
7
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7

45
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

E, Lv
E
E
E
E*
E*
E*
E*
T*
T*
T*
T*
T*

5
4
2
2
2
2
2
2

15

EXAMENUL DE LICENȚĂ
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Perioada

Nr. credite

1.

Proba teoretică de sinteză: „Construcția, exploatarea
tehnică şi reparaţia autovehiculelor”

01.02. – 14.02

4

2.

Susţinerea proiectului de licenţă

12.06. – 25.06

1

Total:

5

3. DESCRIEREA UNITĂȚILOR DE CURS
Discipline fundamentale
F.01.O.0.01 MATEMATICA SUPERIOARĂ I
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
IU

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Matematica
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 – Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
F – unitate de
1
E
curs
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
7

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
210

Ore auditoriale
Laborator/
Curs
seminar
45/14
60/18

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
45/76

Pregătire aplicaţii
60/102

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, programul liceal
Calculul numeric.
Noțiunea de funcție și graficul ei
Noțiunea de sistem de ecuații liniare si metode de rezolvare
Noțiunea de limită, derivată și integrală definită a funcției de o variabilă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și cretă. Opțional este
nevoie de proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi
convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor efectua temele date pentru acasă la fiecare seminar și vor veni la seminar cu tema
pregătită de la curs.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor,fenomenelor,metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor
C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
ingineria și tehnologia transporturilor.
C1.2. Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei
transporturilor.
C1.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării tehnice autovehiculelor.
C1.4. Evaluarea procedeelor și metodologiilor utilizate pentru modelarea și aprecierea calitativă
și cantitativă rezultatelor calcule specifice ingineriei autovehiculelor feroviare.
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare și de calibrare rezultatelor calcule la etapa de
proiectare, fabricare și exploatare tehnică a autovehiculelor
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional
inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
C5.1. Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului.
C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de
elaborare proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului.

C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului profesional.
C5.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de elaborare proiectelor tehnice și
tehnologice specifice domeniului profesional.
C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

-

Obiectivele
specifice

-

Înțelegerea și aplicarea metodelor matematice specifice științelor inginerești;
aplicarea calculului vectorial;
aplicarea calculului diferențial
înţelegerea avantajelor pe care le oferă matematica în abordare, clasificarea şi rezolvarea
unor probleme practice sau situaţii cotidiene şi rolul ei în tehnică şi ştiinţă
Însușirea tehnicilor de transpunere și rezolvare matematică a unor fenomene și procese
specifice științelor inginerești

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Algebra vectorială
T2. Geometria analitică
T3. Funcții de mai multe variabile
T4. Calculul integral
Total ore:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
T1. Algebra vectorială
T2. Geometria analitică
T3. Funcții de mai multe variabile
T4. Calculul integral
Total seminare:

10
10
12
13
45

4
4
3
3
14

14
12
14
20
60

3
5
5
5
18

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. Şcerbaţchi. Curs de analiză matematică. Vol.2. Chişinău, Ed. Tehnica-Info, 2002.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.1. Chişinău, Ed. Lumina, 1991.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.2. Chişinău, Ed. Lumina, 1992.
A. Moloşniuc ș.a.. Matematica III. Ed. U.T.M., 2005.
A. Moloşniuc ș.a.. Matematica IV. Ed. U.T.M., 2006.
A. Moloşniuc. Programare liniară și grafuri,S.R.E.M. a UTM,Chișinău, 2004
I. Şcerbaţchi. Analiza matematică (Probleme). Vol. 1. Ed. Tehnica. Chişinău,1998.

«Сборник индивидуальных заданий по высшей математике», Под ред. Рябушко
А. П., Части 1, 2, 3, Минск, 1990, 1991.

9. I.Goriuc .Probleme și exerciții la analiza matematica, editura Tehnică UTM, 2015.
Suplimentare 1. V. S. Şipaciov. Matematica superioară. Ed. Lumina, Chişinău, 1992.
2. Л. А. Кузнецов. Сборник заданий по высшей математике (Типовые расчеты). Москва,
Высшая школа, 1983.
3. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва, Наука, 1975.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de examinare finală.

Examen final
40%

F.02.O.0.02. MATEMATICA SUPERIOARĂ II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
IU

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Matematica
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 – Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
F – unitate de curs
O - unitate de
2
E
fundamentală
curs obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
180

Ore auditoriale
Laborator/
Curs
seminar
45/14
45/16

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
45/76

Pregătire aplicaţii
45/74

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, programul liceal
Calculul numeric.
Noțiunea de funcție de o variabilă reală și graficul ei.
Noțiunea de sistem de ecuații liniare si metode de rezolvare.
Noțiunea de limită și integrală definită a funcției de o variabilă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și cretă. Opțional este
nevoie de proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi
convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor efectua temele date pentru acasă la fiecare seminar și vor veni la seminar cu tema
pregătită de la curs.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor,fenomenelor,metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor
C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
ingineria și tehnologia transporturilor.
C1.2. Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei
transporturilor.
C1.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării tehnice autovehiculelor.
C1.4. Evaluarea procedeelor și metodologiilor utilizate pentru modelarea și aprecierea calitativă
și cantitativă rezultatelor calcule specifice ingineriei autovehiculelor feroviare.
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare și de calibrare rezultatelor calcule la etapa de
proiectare, fabricare și exploatare tehnică a autovehiculelor
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional
inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
C5.1. Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului.
C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de
elaborare proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului.
C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului profesional.
C5.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de elaborare proiectelor tehnice și
tehnologice specifice domeniului profesional.
C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

-

Obiectivele
specifice

-

Înțelegerea și aplicarea metodelor matematice specifice științelor inginerești;
aplicarea calculului probabilistic;
rezolvarea ecuațiilor diferențiale;
cercetarea convergenței seriilor;
înţelegerea avantajelor pe care le oferă matematica în abordare, clasificarea şi rezolvarea
unor probleme practice sau situaţii cotidiene şi rolul ei în tehnică şi ştiinţă
Însușirea tehnicilor de transpunere și rezolvare matematică a unor fenomene și procese
specifice științelor inginerești

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Probleme de programare liniară
T2. Ecuații diferențiale ordinare
T3. Serii numerice și de puteri
T4. Elemente din teoria probabilităţilor şi statistica matematică.
Total ore:

12
12
10
13
45

4
3
3
4
14

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
T1. Probleme de programare liniară
T2. Ecuații diferențiale ordinare
T3. Serii numerice și de puteri
T4. Elemente din teoria probabilităţilor şi statistica matematică.
Total seminare:

12
12
10
13
45

4
4
4
4
16

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
Suplimentare 1.
2.
3.

I. Şcerbaţchi. Curs de analiză matematică. Vol.2. Chişinău, Ed. Tehnica-Info, 2002.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.1. Chişinău, Ed. Lumina, 1991.
N. Piscunov. Calcul diferenţial şi integral. Vol.2. Chişinău, Ed. Lumina, 1992.
A. Moloşniuc ș.a.. Matematica III. Ed. U.T.M., 2005.
A. Moloşniuc ș.a.. Matematica IV. Ed. U.T.M., 2006.
A. Moloşniuc. Programare liniară și grafuri,S.R.E.M. a UTM,Chișinău, 2004
I. Şcerbaţchi. Analiza matematică (Probleme). Vol. 1. Ed. Tehnica. Chişinău,1998.
«Сборник индивидуальных заданий по высшей математике», Под ред. Рябушко А. П.,
Части 1, 2, 3, Минск, 1990, 1991.
I.Goriuc .Probleme și exerciții la analiza matematica, editura Tehnică UTM, 2015.
D. Zambiţchii. Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică, Chişinău, Evrica ,2000.
Zambiţchi D., Buzurniuc Ş. Întroducere în teoria probabilităţilor, Chişinău Evrica, 1999.
V. S. Şipaciov. Matematica superioară. Ed. Lumina, Chişinău, 1992.
Л. А. Кузнецов. Сборник заданий по высшей математике (Типовые расчеты). Москва,
Высшая школа, 1983.
P.Ciumac, V.Ciumac,.M.Ciumac. Teoria Probabilităţilor şi elemente de Statistică
Matematică, Chişinău ,2003..

9. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea de examinare finală.

Examen final
40%

F.03.O.0.03. METODE NUMERICE ȘI MODELAREA 3D
(modul METODE NUMERICE)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă);
II (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Matematica
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și Tehnologia Transportului Auto;
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
F – unitate de
O - unitate de
3
E
curs
curs
3
fundamentală
obligatorie

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
Ore auditoriale
învăţământ
Seminar
Curs
15/4
60
15/4
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Credite
ECTS
2

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
30/52

Matematica, Fizica, Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Grafica inginerească.
CPL 1 – Concepția produselor industriale;
CPL 5 – Utilizarea profesională a calculatorului;
CTL 3 – Formarea profesională și personală continue.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinei.
Seminar/lucrări La lucrări practice se analizează principiile relațiilor de calcul matematic numeric care stau astăzi
practice
la baza construcției programelor de calcul profesionale utilizate în prezent de orice inginer. Scopul
principal constă în rezolvarea efectivă a ecuaţiilor, a sistemelor de ecuaţii, a ecuaţiilor
diferenţiale etc., care apar în ştiinţele tehnice și elaborarea algoritmilor şi programelor respective
în Wolfram Mathematica.
Curs

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

CG.

Analiza principiilor relațiilor de calcul matematic numeric care stau astăzi la baza
construcției programelor de calcul profesionale utilizate în prezent de orice inginer.









Cunoştinţe de bază în domeniu
Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică
Creativitatea
Capacitatea de analiză şi sinteză
Capacitatea de a învăţa
Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea
Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Acumularea deprinderilor de utilizare a instrumentelor de calcul matematic numeric care stau
astăzi la baza construcției programelor de calcul profesionale utilizate în inginerie.
Să înţeleagă, noțiunile și metodele de bază a calculului matematic numeric utilizat în inginerie. Să
înțeleagă, principiile relațiilor de calcul matematic numeric care stau astăzi la baza construcției
programelor de calcul profesionale inginerești.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Noţiuni introductive. Tipuri de erori. Generarea şi propagarea erorilor.
Importanţa studierii metodelor numerice. Erori de calcul. Surse de erori. Erori
absolute și erori relative. Generarea şi propagarea erorilor.
T2. Metode numerice de rezolvare a ecuațiilor neliniare. Separarea rădăcinilor,
metoda grafică, metoda șirurilor Rolle. Metoda înjumătățirii intervalului (bisecției).
Metoda coardei. Metoda tangentelor de ordinul I a lui Newton (Newton-Raphson).
Metoda aproximațiilor succesive.
T3. Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii liniare. Metoda eliminării
succesive Gauss-Jordan. Metoda iterativă Jacobi. Metoda iterativă Gauss-Seidel.
T4. Metode numerice pentru determinarea vectorilor şi valorilor proprii.
Metoda Leverrier. Metoda Faddeev.
T5. Metode numerice de interpolare a funcțiilor. Interpolarea polinomială a
funcțiilor. Polinomul de interpolare Lagrange.
T6. Derivarea numerică. Derivarea folosind parabole de interpolare de ordinul II.
Derivarea folosind parabole de interpolare de ordinul III. Derivarea folosind
polinoamele de interpolare Lagrange.
T7. Evaluarea numerică a integralelor. Metoda dreptunghiurilor de stânga.
Metoda dreptunghiurilor medii. Metoda Simpson.
T8. Aproximarea numerică a soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale de ordinul I.
Ecuații diferențiale ordinare de ordinul n. Metoda dezvoltării în serie Taylor.
Metoda Runge-Kutta.
Total prelegeri:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

1

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

2

0.5

15

4

1
2
2
2
2
2
2
2
15

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
4

Tematica seminarilor
T1. Generarea şi propagarea erorilor.
T2. Metode numerice de rezolvare a ecuațiilor neliniare.
T3. Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii liniare.
T4. Metode numerice pentru determinarea vectorilor şi valorilor proprii.
T5. Metode numerice de interpolare a funcțiilor.
T6. Derivarea numerică.
T7. Evaluarea numerică a integralelor.
T8. Aproximarea numerică a soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale de ordinul I. -Kutta.
Total seminari:

F.03.O.0.03. METODE NUMERICE ȘI MODELAREA 3D
(modul MODELAREA 3D)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Semestrul

II (învăţământ cu frecvenţă);
II (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Tip de
evaluare

3
3

E

Categoria
formativă
F – unitate de
curs
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
3

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
90

Ore auditoriale
Curs
Laborator
15/4
30/10

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
45/76

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ

Matematica, Fizica, Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Grafica inginerească.

Conform
competenţelor

Acumularea de către studenţi a deprinderilor practice în vederea creării şi asamblării unor modele
3D în mediul de proiectare SolidWorks, de a executa calcule generale inginereşti şi de a întocmi
raportul unei sarcini de proiectare.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinei în
timpul cursului.
Studenţii vor face cunoștințe cu noțiunile de bază a funcțiilor în mediul de proiectare SolidWorks,
comenzile de creare a schiței, comenzile de creare a modelelor 3D, comenzile de bază de creare a
ansamblărilor.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Competenţe
transversale

CG. Analiza principiilor şi modalităţilor de generare a modelelor 3D concrete. Acumularea
deprinderilor de utilizare a instrumentelor de proiectare în mediul SolidWorks.
 Cunoştinţe de bază în domeniu
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică
 Creativitatea
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Capacitatea de a învăţa
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă
CT1. Valorificarea pe scară largă a cunoștințelor privind proiectarea și modelarea 3D, perspectiva
utilizării metodelor noi de proiectare la calculator.
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Acumularea deprinderilor de utilizare a instrumentelor de proiectare în mediul SolidWorks.
Să înţeleagă, noțiunile de bază a funcțiilor în mediul de proiectare SolidWorks, să cunoască
comenzile de creare a schiței, comenzile de creare a modelelor 3D, comenzile de bază de creare a
ansamblărilor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice

Tematica prelegerilor
T1. Noțiuni de bază. Arbore de construire Feature Manager. Deschiderea
documentelor noi şi utilizarea şabloanelor. Deschiderea documentelor existente
SolidWorks. Meniuri contextuale. Regimurile de vederi şi Dirijarea cu vederi.
Metodele de selectare. Imprimarea şi vizualizarea preventivă. Decuparea, Copierea.
Introducerea. Ştergerea. Anularea introducerii. Reconstruirea. Redesenarea.
Redactarea culorii. Vizualizarea sau ascunderea panoului cu scule.
T2. Comenzile de creare a schiței. Line, Crearea unei linii. Arc de cerc: centru,
început, sfârşit. Arc de cerc tangent la linie sau arc de cerc. Arc de cerc dus prin 3
puncte: început, sfârşit punct pe arc. Crearea unui cerc. Crearea unei elipse. Crearea
unei parabole. Crearea unei linii tip spline. Crearea unui poligon, minimum 3 laturi.
Crearea unui dreptunghi. Crearea unui paralelogram Crearea unui punct. Crearea
unei linii de centru (axa). Adăugarea textului în schiţă. Proiectarea elementelor
modelului pe schiţă. Crearea curbei de intersecţie cu schiţă. Extragerea curbelor din
suprafeţe plane sau spaţiale. Oglindirea elementelor selectate faţă de linia de centru.
Racordarea colţului între două linii, arcuri sau combinaţie. Crearea teşiturii între
două linii. Crearea conturului echidistant la o anumită cotă. Tăierea elementelor
schiţei. Extinderea segmentelor schiţei. Separarea elementelor schiţei. Translarea în
geometria de construcţie. Copiere în reţea lineară. Copiere în reţea circular. Crearea
unui nou plan. Crearea unei axe de referinţă. Crearea unui nou sistem de
coordonate. Crearea cotelor. Adăugarea restricţiilor Geometrice.
T3. Comenzile de creare a modelelor 3D. Adăugare de material prin extrudare.
Adăugare de material prin revoluţie. Înlăturare de material prin Extrudare. Înlăturare
de material prin Revoluţie. Adăugare de material prin baleiere. Adăugare de
material prin netezire. Crearea unei racordări. Crearea unei teşituri. Crearea unei
nervuri. Scalarea în întregime a piesei. Crearea unei carcase de grosime constantă.
Forma de extragere pe una sau mai multe feţe cu un unghi. Găurire pe faţa curentă
cu o rază data. Găurire pe faţa curentă, configurarea, filet cosmetic. Crearea unei
calote pe o suprafaţă. Crearea unei forme pe o suprafaţă. Crearea unei nervuri.
Suprimarea, Desuprimarea funcţiilor sau componentelor selectate. Interpolarea
lineară a Funcţiilor. Interpolarea circular a funcţiilor. Oglindirea componentelor faţă
de un plan, suprafaţă.
T4. Comenzile de bază de creare a asamblărilor. Înserarea componentelor.
Ascunderea/Vizualizarea componentelor. Modificarea stării de stare. Redactarea
piesei. Restricţii. Restricţii automate. Mutarea componentelor. Rotirea
componentelor. Elaborarea desenelor tehnice.
Total prelegeri:

2

1

3

1

8

1

2

1

15

4

3

1

11

5

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Noțiuni de bază. Arbore de construire Feature Manager. Deschiderea
documentelor noi şi utilizarea şabloanelor. Deschiderea documentelor existente
SolidWorks. Meniuri contextuale. Regimurile de vederi şi Dirijarea cu vederi.
Metodele de selectare. Imprimarea şi vizualizarea preventivă. Decuparea, Copierea.
Introducerea. Ştergerea. Anularea introducerii. Reconstruirea. Redesenarea.
Redactarea culorii. Vizualizarea sau ascunderea panoului cu scule.
LL2. Comenzile de creare a schiței. Line, Crearea unei linii. Arc de cerc: centru,
început, sfârşit. Arc de cerc tangent la linie sau arc de cerc. Arc de cerc dus prin 3
puncte: început, sfârşit punct pe arc. Crearea unui cerc. Crearea unei elipse. Crearea
unei parabole. Crearea unei linii tip spline. Crearea unui poligon, minimum 3 laturi.
Crearea unui dreptunghi. Crearea unui paralelogram Crearea unui punct. Crearea
unei linii de centru (axa). Adăugarea textului în schiţă. Proiectează elementele
modelului pe schiţă. Crearea curbei de intersecţie cu schiţă. Extragerea curbelor din
suprafeţe plane sau spaţiale. Oglindirea elementelor selectate faţă de linia de centru.

Racordarea colţului între două linii, arcuri sau combinaţie. Crearea teşiturii între
două linii. Crearea conturului echidistant la o anumită cotă. Tăierea elementelor
schiţei. Extinderea segmentelor schiţei. Separarea elementelor schiţei. Translarea în
geometria de construcţie. Copiere în reţea lineară. Copiere în reţea circular. Crearea
unui nou plan. Crearea unei axe de referinţă. Crearea unui nou sistem de
coordonate. Crearea cotelor. Adăugarea restricţiilor Geometrice.
LL3. Comenzile de creare a modelelor 3D. Adăugare de material prin extrudare.
Adăugare de material prin revoluţie. Înlăturare de material prin Extrudare. Înlăturare
de material prin Revoluţie. Adăugare de material prin baleiere. Adăugare de
material prin netezire. Crearea unei racordări. Crearea unei teşituri. Crearea unei
nervuri. Scalarea în întregime a piesei. Crearea unei carcase de grosime constantă.
Forma de extragere pe una sau mai. Multe feţe cu un unghi. Găurire pe faţa curentă
cu o rază data. Găurire pe faţa curentă, configurarea, filet cosmetic. Crearea unei
calote pe o suprafaţă. Crearea unei forme pe o suprafaţă. Crearea unei nervuri.
Suprimarea, Desuprimarea funcţiilor sau componentelor selectate. Interpolarea
lineară a Funcţiilor. Interpolarea circular a funcţiilor. Oglindirea componentelor faţă
de un plan, suprafaţă.
LL4. Comenzile de bază de creare a asamblărilor. Înserarea componentelor.
Ascunderea/Vizualizarea componentelor. Modificarea stării de stare. Redactarea
piesei. Restricţii. Restricţii automate. Mutarea componentelor. Rotirea
componentelor.
Total lucrări de laborator/seminare:

12

2

4

2

30

10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Bostan I., Dulgheru V., Toca A., Stroncea A., Boboc V., Pereu I., Vaculenco M., Mocreac S.
“Proiectarea Asistată de Calculator în Construcţia de Maşini”, -Chişinău. Ed. “Tehnica-lnfo”,
2001, (tipografia UTM), 205p.
2. SolidWorks 2001-2014, GettingStarted, SolidWorks Corporation.
3. SolidWorks 2001-2014, What's New, SolidWorks Corporation.
4. Informaţie de pe pagina WEB a companiei SolidWorks Corporation, www.solidworks.com.
5. Prezentarea SolidWorks 2001, www.solidworks.ru.
1. Solid Concept, Iniţiere rapidă VI.00, 1999 MecaSoft Industrie.
2. Solid Concept, Ghidul utilizatorului V2.12, 1999 MecaSoft Industrie.
3. Liviu Segal, Cristina Racocea, Giorgeta Ciobănaşu, Gheorghe Popovici; Elemente de grafică
inginerească computerizată: Chişinău.: Ed. Tehnica, 1998, 182p. ISBN 9975-910-47-5.
4. Proxorenko V. P., SolidWorks. Prakticheskoe rukovodstvo. – M.: OOO “Binom-Press”, 2004g
– 448s.
5. Alyamovskij A. A. i dr. SolidWorks. Compyuternoe modelirovanie v inzhenernoj praktike. –
SPb.: V.X.V. – Peterburg, 2005 - 800s.
6. Preris A. M., SolidWorks 2005/2006. Uchebnyj kurs. – SPb.: Piter, 2006 – 528s.

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrările de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a cerințelor generale a tehnicii securității muncii,
procesului de producere, materialelor utilizate în industrie, metode de prelucrare a materialelor.

F.01.O.0.04. FIZICA TEHNICĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Fizica
Studii superioare de licenţă, ciclul I
521.7 Ingineria şi tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
I (învăţământ cu frecvenţă);
1
F – unitate de
O - unitate de
I (învăţământ cu frecvenţă
1
E
curs
curs
redusă)
fundamentală
obligatorie
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în
planul de
învăţământ
La zi
FR

Ore auditoriale

150
150

Curs

Lecţii
practice

Laborator

30
8

30
8

15
6

Studiul
materialului
teoretic
30
52

Lucrul individual
Pregătirea rapoartelor
Rezolvarea
la lucrările de
problemelor
laborator
30
15
52
24

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
Cursul liceal de Fizică pentru profilul real, Cursul liceal de Matematică pentru profilul real,
planului
de Analiza matematică, Algebra liniară, Geometria analitică, Teoria probabilităţilor.
învăţământ
Conform
Competenţe specifice pentru fizică, matematică (confirmate prin examen de BAC)
competenţelor

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs



Lecţii practice




Laborator







Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, calculator, si
după necesitate de echipamente pentru demonstrarea unor efecte. Nu vor fi tolerate întârzierile
studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Lecțiile practice se petrec in concordanță cu materialul teoretic. La lecţiile practice studenţii se
prezintă având cu ei problemarul şi materialul teoretic la capitolul respectiv pe suport de hârtie
(manualul sau o xerocopie).
Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă studenţii vor prezenta lucrările individuale de
rezolvare a problemelor la orele de consultaţie conform graficului prestabilit de decanat.
Termenul limită de predare a lucrării individuale – ultima zi de consultaţie după grafic.
Studenţii care n-au prezentat lucrarea individuală nu sunt admişi la examenul de promovare.
Pentru petrecerea lecţiilor de laborator sunt necesare instalaţii de laborator, aparate de măsură,
inclusiv interfaţate calculatorului, calculatoare.
Studenţii vor efectua lucrări de laborator şi perfecta rapoarte în conformitate cu indicaţiile
metodice.
Sunt admişi la efectuarea experimentală a lucrării de laborator doar studenţii care au
demonstrat cunoaşterea teoriei şi a modului de efectuare a lucrării cu note nu mai mici ca „5”.
Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă studenţii vor perfecta şi prezenta referatul la lucrarea
de laborator în ziua efectuării experimentului.
Studenţii care au restanţe la cel puţin o lucrare de laborator nu sunt admişi la examenul de
promovare a disciplinei.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

C1.1. Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite оn
ingineria
transporturilor.
C1.2. Explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei
transporturilor.
C1.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării şi exploatării tehnice a transportului auto.
C2.1. Definirea şi descrierea proceselor de exploatare tehnică a mijloacelor de transport auto.

Competenţe
transversale

C3.1. Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de reparaţie a transportului auto.
C3.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variate procese tehnologice de
reparaţie a transportului auto.
C5.1 Descrierea conceptelor şi metodelor de elaborare a proiectelor tehnice şi tehnilogice
specifice domeniului.
C5.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor metode de elaborare
a proiectelor tehnice şi tehnologice specifice domeniului.
CT1. Efectuarea in mod individual a sarcinilor primite la lecţiile practice şi de laborator şi
prezentarea în termenul stabilit a lucrărilor de verificare şi a referatelor la lucrările de laborator.
CT2. Participarea activă la realizarea sarcinilor specifice în timpul efectuării în echipe de 2-4
persoane a lucrărilor de laborator la fizică.
CT3. Utilizarea resurselor informaţionale (biblioteca, site-urile specializate), a prezentărilor,
materialelor video pentru însuşirea eficientă a materialului teoretic, precum şi folosirea eficientă a
manualelor, ghidurilor şi indrumarelor metodice la rezolvarea problemelor şi la prelucrarea
rezultatelor experimentale ale lucrărilor de laborator la fizică şi în domeniul Ingineriei Mecanice,
Industriale şi Transporturi.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Sa acumuleze cunoştinţe fundamentale şi abilităţi de bază din domeniul fizicii, care permit
abordarea ştiinţifică a domeniului Ingineriei Mecanice, Industriale şi Transporturi la formarea
identităţii profesionale a studentului
 Să se familiarizeze cu principalele fenomene fizice, concepte, principii, legi şi teorii
fundamentale din fizica, precum şi cu metodele de cercetare în fizică.
 Sa însușească concepţii ştiinţifice despre lume şi fizică modernă.
 Sa însușească procedee şi metode de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii
tehnice.
 Sa acumuleze deprinderi de efectuare a experimentelor fizice, precum şi diferitor metode
fundamentale de cercetare experimentală în fizica tehnică.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ
frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice

Tematica prelegerilor
1. Legile conservarii unor marimi fizice fundamentale.
2. Mișcarea de rotație a corpului rigid
3.Distribuţia particulelor după viteze și energia lor potențială
4. Principiile termodinamicii
5. Fenomene de transport
6. Gaze reale. Echilibrul și tranziții de de faze
7. Câmpul electrostatic în vid.
8. Câmpul electrostatic în medii dielectrice.
9. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric.
10.Curentul electric continuu.
11. Câmpul magnetic în vid.
12. Câmpul magnetic în medii.
13.Câmpul electromagnetic
14.Oscilaţii armonice libere și oscilaţii armonice amortizate
15. Oscilaţii forţate. Rezonanța
16. Unde în medii elastice
Total prelegeri:

3
3
2
2
1
3
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
30

2
2
0
1
0
1

3
4
2
4
2

2
2
0
2
1

1
0
1
0
0
0
8

Tematica lucrărilor practice/seminarelor
S.1 . Legile conservarii unor marimi fizice fundamentale.
S.2 Mișcarea de rotație a corpului rigid
S.3 Distribuţia particulelor după viteze și energia lor potențială
S.4 Principiile termodinamicii
S.5 Câmpul electrostatic în vid.

S.6 Câmpul electrostatic în medii dielectrice
S.7 Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric.
S.8 Curentul electric continuu.
S.9 Câmpul magnetic în vid
S.10 Câmpul magnetic în medii
S.11 . Câmpul electromagnetic
S.12 Oscilaţii armonice libere
S.13 Oscilaţii amortizate şi forţate
S.14 Unde în medii elastice
Total lucrări practice/seminare:

2
1
2
2
1
2
2
1
2
30

0
0
1
0
0
0
0
0
0
8

Întroducere. Reguli de securitate la efectuarea lucrărilor de laborator. Efectuarea
măsurărilor în fizică şi tehnică. Prelucrarea datelor experimentale.

2

2

LL1. Lucrare frontală de laborator: Studierea fenomenelor de transport.

2

0

LL2. Lucrare de laborator: Studierea legilor termodinamicii şi teoriei cineticomoleculare a gazelor.
LL3. Lucrare de laborator: Studierea câmpului electric / magnetic.
LL4. Lucrare de laborator: Studierea oscilaţiilor armonice.
LL5. Lucrare de laborator: Studierea undelor în medii elastice.
Prezentarea şi susţinerea referatelor la lucrările de laborator. Admiterea la
examenul de promovare.

3

2

2
2
2
2

1
0
1

Total lucrări de laborator:

15

6

Tematica lucrărilor de laborator

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Dumitru Țiuleanu, Compendiu de fizică, Tehnica – Info, Chișinău, 2012 (ed.2), 300 p. (ISBN
978-9975-63-261-4).
2. Dumitru Țiuleanu, Compendiu de fizică, Tehnica – Info, Chișinău, 2009 (ed.1), 300 p.
3. A.A.Detlaf, B.M. Iavorski, Curs de fizică. Chişinău, Lumina, 1991.
4. И.В. Савельев, Курс физики. Т. 1 – 3, Москва, Наука, 1989 (și alte ediții).
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Tehnica-UTM, 2015, 233 p.
8. A.Rusu, S. Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri. Vol. 4: Oscilaţii şi unde. Optica ondulatorie..
Chişinău: Tehnica-UTM, 2016, 160 p..
9. Т.И. Трофимова. Курс физики: учебное пособие для вузов. 11-е издание. Москва: Академия,
2006.
10. A.Rusu, S. Rusu. Probleme de Fizică. Chişinău, UTM, 2004.
11. A.Русу, С.Русу. Задачи по физике. Кишинэу, ТУМ, 2004.
12. D. Ţiuleanu, C.Marcu, ş.a. Probleme de fizică. Chişinău, Tehnica – info, 2007.
13. A. Rusu, S. Rusu, С. Pîrţac. Prelucrarea datelor experimentale. Îndrumar de laborator la fizică.
Chişinău, UTM, 2012, 56 p..
14. А.С. Русу, С.С. Русу, К. Пырцак, К.Ф. Шербан, Э.В. Бурдужан. Обработка
экспериментальных данных. Методические указания к лабораторному практикуму по
физике. Chişinău, Tehnica-UTM, 2013, 56 c.
15. S. Rusu, V. Şura. Mecanică, fizică moleculară şi termodinamică. Îndrumar de laborator la fizică.
Chişinău, UTM, 2010.
16. С.С. Русу, В. Шура, К.Ф. Шербан, Э.В. Бурдужан. Механика. Молекулярная физика.
Методические указания к лабораторному практикуму по физике. Chişinău, UTM, 2012.
17. A.Rusu, S. Rusu, С. Pîrţac. Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator.
Îndrumar de laborator la fizică. Chişinău, UTM, 2013.
18. А.С. Русу, С.С. Русу, К. Пырцак, К.Ф. Шербан, О.В. Мокряк Лабораторные работы по
механическим колебаниям с компютерной обработкой данных. Методические указания к
лабораторному практикуму по физике. Chişinău, Tehnica-UTM, 2015.
19. A. Rusu, V. Pîntea, S. Gutium, O. Mocreac, M. Ciobanu, A. Popovici, A. Sanduţa, O. Bernat.

20.
21.
22.

Suplimentare 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Culegere de teste pentru admiterea la efectuarea lucrărilor de laborator la Fizică. Îndrumar
metodic. Chişinău, Tehnica-UTM, 2015.
S. Rusu, P. Bardeţchii, V. Chistol, C. Pîrţac. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde. Îndrumar de
laborator la fizică. Chişinău, UTM, 2012.
Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid : Îndrumar de laborator la fizică / red.
resp. I. Stratan. – Chişinău.: U.T.M., 2001. – 77 p.
К.Ф. Шербан, Э.В. Бурдужан. Волновая оптика. Физика атома. Физика твердого тела :
Методические указания к лабораторному практикуму по физике. - Chişinău : Tehnica UTM, 2015. - 80 p.
A. Neaga. Mecanica. Fizica moleculară şi termodinamica. Chişinău, UTM, 2006.
А. Няга. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Chişinău, UTM, 2008..
Т.И. Трофимова. Сборник задач по курсу физики. Москва, Высшая школа, 1991.
В.С. Волкенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Москва, Наука, 1979.
А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. Задачник по физике. Москва, Высшая школа, 1981.
S. Rusu, P. Bardeţchii, V. Chistol, C. Pîrţac. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde. Îndrumar de
laborator la fizică. Chişinău, UTM, 2012.
I. Molodeanu, T, V. Ciubotaru. Mecanica, fizica moleculară. Îndrumar pentru lucrări individuale
la fizică. Chişinău, UTM, 1995.
S. Bulearschi, M. Vladimir, M. Marinciuc, V. Tronciu. Fizica moleculară şi termodinamica.
Îndrumar metodic pentru rezolvarea problemelor, Chişinău, UTM, 1997.
P. Bardeţchi, M. Vladimir, B. Găină, S. Rusu. Curentul electric continuu. Câmpul magnetic în
vid. Îndrumar metodic pentru seminariile de fizică. Chişinău, UTM, 1997.

9. Evaluare
a) Învăţământ cu fercvenţă
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa la activităti (prelegeri, lucrări practice şi lucrări de laborator) - 10% din nota la evaluarea curentă.
Obţinerea notei minime de „5” la testarea de evaluare curentă - 50% din nota la evaluarea curentă.
Obţinerea notei minime de „5” la lucrările de laborator – 40% din nota la evaluarea curentă.
Prezentarea tuturor referatelor la lucrările de laborator - „admis” la examenul final.
Obţinerea notei minime de „5” la examenul de promovare – 40% din nota la examenul final.
b) Învăţământ cu fercvenţă redusă
Curentă

Examen final
Lucrare individuală
Laborator
50%
Admis
50%
Standard minim de performanţă
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală – 50% din nota la examenul final.
Efectuarea lucrarilor de laborator - „admis” la examenul final.
Obţinerea notei minime de „5” la examenul de promovare – 50% din nota la examenul final.

F.01.O.0.05. GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
I (învăţământ cu frecvenţă);
1
S – unitate de
O - unitate de
I (învăţământ cu frecvenţă
1
E
curs de
curs
redusă)
specialitate
obligatorie
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Ore auditoriale (zi/fr)
Laborator/
Curs
seminar
30/8
30/8

120

Din care
Lucrul individual (zi/fr)
Studiul materialului
Proiect de an
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/52
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

-

-

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă bună, cretă moale şi
iluminare normală. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Studenţii vor răspunde la întrebările profesorului, vor soluţiona probleme în caietele de lucru şi la
tablă conform temei seminarului, precum şi vor prezenta la timp planşele lucrării grafice de
control. Termenul de prezentare a planşelor – două săptămâni după anunţarea temei şi variantelor
lucrărilor. Pentru predarea cu întârziere a planşei aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea
şi interpretarea procedeelor de elaborare a construcţiilor de model.
C1.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării tehnice autovehiculelor.
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare și de calibrare a rezultatelor calculate la etapa de
proiectare, fabricare și exploatare tehnică a autovehiculelor. Elaborarea tiparelor de model de
diversă complexitate, utilizând principii, procedee, tehnici şi metode de bază consacrate în
domeniu.
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale. Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază
necesare pentru asigurarea calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice
asociate.
C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice specifice
domeniului profesional.
C5.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de elaborare proiectelor tehnice și
tehnologice specifice domeniului profesional.
C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
-

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Familiarizarea cu bazele teoretice de construire a reprezentărilor elementelor de bază ale spaţiului
şi anumitor tipuri de linii şi suprafeţe, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor de
apartenenţă şi intersecţie reciprocă a figurilor geometrice, precum şi de determinare a mărimilor
reale ale figurilor.
Să înţeleagă şi să utilizeze corect metoda lui Monge de construire a proiecţiilor figurilor
geometrice pe diverse plane ortogonale.
Să selecteze şi să utilizeze corect metodele Geometriei Descriptive în cadrul soluţionării diverselor
probleme poziţionale şi metrice.
Să-şi dezvolte imaginaţia spaţială în cadrul soluţionării problemelor cu caracter complex.
Să aplice corect procedeele de desfăşurare a diverselor suprafeţe ale figurilor geometrice.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Obiectul şi sarcinile GD. Sisteme de proiecţii şi proprietăţile
proiecţiilor.
T2. Epura lui Monge. Epura punctului în dublă şi triplă proiecţie ortogonală.
T3. Epura dreptei. Probleme poziţionale şi metrice referitoare la drepte.
T4. Epura planului. Relaţiile între plan, punct, dreaptă.
T5. Probleme poziţionale de bază.
T6. Metodele Geometriei Descriptive.
T7. Suprafeţe poliedrice, poliedrul. Probleme poziţionale şi metrice referitoare la
poliedru.
T8. Linii curbe.
T9. Suprafeţe curbe.
T10. Secţiuni plane în suprafeţe curbe.
T11. Intersecţia suprafeţelor.
T13. Desfăşurarea suprafeţelor.
Total prelegeri:

2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
4
4
4
2
30

2
2
8

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1. Principiile de standardizare în RM. SUDP (ESCD). GOST 2.301-68, 2.302-68,
2.303-68, 2.304-81, 2.307-2011, 2.104-2006
LL2. Sisteme de proiecţii. Proprietăţile proiecţiilor. Rezolvarea problemelor.
LP3. Epura punctului. Rezolvarea problemelor.
LP4. LC-1 „Punctul”. Epura dreptei. Rezolvarea problemelor.
LP5. LC-2. „Dreapta”.Epura planului. Rezolvarea problemelor.
LP6. Probleme poziţionale referitor la punct, dreaptă şi plan. Rezolvarea
problemelor.
LP7. LC-3 „Apartenenţa”. Probleme poziţionale de bază. Rezolvarea problemelor.
LGC-1 „Poliedru”.
LP8. Metodele Geometriei Descriptive. Rezolvarea problemelor.
LP9. Suprafeţe poliedrice. Rezolvarea problemelor. Lucrul asupra LGC-1.
LP10. Linii şi suprafeţe curbe. Rezolvarea problemelor.
LP11. Secţiuni plane în suprafeţe. Rezolvarea problemelor. LGC-2 „Secţiune plană”
LP12. LC-4 „Secţiune plană”. Intersecţia suprafeţelor. Rezolvarea problemelor.
LGC-3 „Intersecţia suprafeţelor”.
LP13. Desfăşurarea suprafeţelor. Rezolvarea problemelor. Lucrul asupra LGC-3
Total lucrări de laborator/seminare:

2

2

2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2

2

2
2

2

2

30

10

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Căpăţînă Iur., Şuletea A., Jandîc T. Geometrie Descriptivă. Aplicaţii. Chişinău: Secţia de
Redactare şi de Editare a UTM, 2011. 121 pag.
2. Pleşcan T. Grafica Inginerească. Chişinău: Editura Tehnica, 1996. 300 pag.

Suplimentare

3. Ceapă M., Popovici Gh. Geometrie Descriptivă. Chişinău: Editura Tehnica, 1997. 210 pag.
1. Лагерь А.И., Колесникова Э.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 1985. – 335 стр.
2. Четверухин Н.Ф. Начертательная геометриа. М.: Высшая школа, 1963. – 420 стр.
3. Фролов С.А. Начертательная геометриа. М.: Машиностроение, 1983. – 240 стр.
4. Бубенников А.В. Начертательная геометриа. М.: Высшая школа, 1985. – 288 стр.
5. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М.: Наука, 1988.
– 272 стр.

9. Evaluare
Curentă
LGC
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la LGC;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor Geometriei Descriptive pentru construire
epurelor diverselor figuri şi utilizării lor la rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice.

F.02.O.0.06. DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă);
I (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
2
F – unitate de
O - unitate de
2
E, LA
curs
curs
fundamentală
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

180

30/10

60/20

Ore auditoriale
Lucrare de
an
30/30

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50
30/70

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Geometrie descriptivă, Tehnologii informaţionale
Cunoaşterea metodelor Geometriei descriptive şi utilizarea acestora la obţinerea proiecţiilor.
Deprinderi de a lucra la calculator.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, ecran şi calculator.

Laborator/
seminar

Studenţii vor perfecta lucrările grafice individuale conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice. Studenţii sunt evaluaţi la finele fiecărei lucrări practice. Termenul de predare a
lucrărilor grafice individuale – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu
întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor
 C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în
ingineria și tehnologia transporturilor.
 C1.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării tehnice autovehiculelor.
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
 C5.1. Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului.
 C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor
 metode de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului.
 C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului profesional.
 C5.4. Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de elaborare proiectelor tehnice și
tehnologice specifice domeniului profesional.
 C5.5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
-

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Obiectivul general este unul dublu:
- asimilarea materialului ce ţine de normele de executare a documentaţiei de proiectare;
- familiarizarea cu modul de lucru şi cu performanţele unui program de grafică asistată de
calculator precum este AutoCAD.
Să cunoască normele generale de executare a documentaţiei de proiectare.
Să elaboreze desene de execuţie ale pieselor tehnice reale.
Să elaboreze desene de ansamblu ale fabricatelor ce conţin asamblări demontabile şi
nedemontabile.
Să utilizeze cu iscusinţă soft-ul AutoCAD în procesul de executare a desenelor tehnice.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1a. Norme generale de executare a desenelor tehnice. Cotarea desenelor, reguli și
metode. T1b. Vederi.
T2. Secțiuni simple.
T3. Secțiuni compuse.
T4. Schițarea pieselor tehnice.
T5. Schițarea pieselor de tip ”Corp de rotație”.
T6. Piese cu reprezentări standard. Schiţarea roţii dinţate.
T7. Reprezentarea îmbinărilor de piese. Îmbinări nedemontabile.
T8. Îmbinări demontabile.
T9. Desenul de ansamblu.
T10. Detalierea desenelor de ansamblu. Desene de execuție.
T11a. Prezentarea generală a programului AutoCAD. T11b. Metode de
introducere a datelor. T11c. Inscripționarea în AutoCAD. T11d. Cotarea în
AutoCAD. T11e. Desenarea primitivelor geometrice de bază.
T12a. Modificarea reprezentărilor. T12b. Racordări.
T13. Reprezentări axonometrice.
T14a. Selectarea obiectelor. Vizualizarea zonei de lucru. T14b. Plotarea desenelor.
T15a. Crearea şi utilizarea blocurilor. T15b. Tehnici avansate de editare a
reprezentărilor.
Total prelegeri:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

2
2
2
2
2

1
1
0,5
0,5

30

10

4

2

4
4
4
4
4
4

2
2
2
1
1
1

4
4
4
4

1
1
1
2

4
4
4
4

1
1
1
1

60

20

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1. Norme generale de executare a desenelor tehnice. Cotarea desenelor. Vederi.
Executarea lucrării grafice LG1 „Vederi”.
LP2. Secţiuni simple. LG2 „Secţiuni simple”.
LP3. Secţiuni compuse. LG3 „Secţiuni compuse”.
LP4. Schiţarea pieselor tehnice. LG4 „Capac”.
LP5. Executarea schiţei pieselor de tip „Arbore”. LG5 „Arbore”.
LP6. Executarea schiţei pieselor de tip „Roată dințată”. LG6 „Roată dințată”.
LP7. Reprezentarea asamblărilor nedemontabile. LG7 „Asamblări
nedemontabile”.
LP8. Reprezentarea asamblărilor demontabile. LG8 „Asamblări demontabile”.
LP9. Desenul de ansamblu. LG9 „Desen de ansamblu”.
LP10. Desenul de execuție. LG10 „Desen de execuție”.
LP11.
Crearea desenului prototip. LG11a „Desen prototip A4”. LG11b
„Garnitură”.
LP12. Racordări. LG12 „Racordări”.
LP13. Crearea proiecțiilor izometrice. LG13 „Izometrie”.
LP14. Desen de execuție. LG14 „Desen de execuție”.
LP15. Desen de execuție al unei piese complexe. LG15 „Desen de execuție al unei
piese complexe”.
Total lucrări de laborator/seminare:

8. Referinţe bibliografice
1. Dîntu S., Grişca P., Şuletea A., Ştirbu I., Bradu N. Desen tehnic asistat de calculator. Material
didactic. Chişinău, U.T.M., 2003, -152 p.
2. Dîntu S., Şuletea A., Clichici O., Mihailov L. Grafică computerizată. Îndrumar de laborator.
Chişinău, U.T.M., 2011, -56 p.
3. T.Pleşcan. Grafica inginerească. Chişinău, Tehnica, 1996, v. I - 300 p.
4. T.Pleşcan. Grafica inginerească. Chişinău, Tehnica, 2003, v. II - 300 p.
5. Veatkin G.P. Desenul tehnic în construcţii de maşini. Chişinău, Lumina, 1991, -340 p.
Suplimentare 1. Segal L., Racocea C., Ciobănaşu G., Popovici Gh. Elemente de grafică inginerească
computerizată. Chişinău, Ed. Tehnica, 1998, - 181 p.
2. Brana M., Lihteţchi I., Centea D., Chalapco V. AutoCAD: Ghid practic. Bucureşti, Ed. Tehnica,
1994, - 216 p.
3. Vasiliu Daniela. AutoCAD Release 12 – AutoCAD Tutorial. Manual / Trad. din engl. Bucureşti.
Ed. Tehnica, 1996, -316 p.
Principale

9. Evaluare
Curentă
Lucrare de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
Elaborarea şi susţinerea lucrării de an.
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii normelor şi regulilor de executare a documentaţiei de
proiectare şi a aplicării AutoCad la elaborarea desenelor tehnice.

F.02. O.0.07. MECANICA TEORETICĂ I
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I(învăţământ cu frecvenţă la zi)
II(învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Mecanica Teoretică 1
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
2
F – unitate de
E- la zi
3
curs
E- la f/r
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4-la zi
la f/r

4-

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Lecții practice

120 zi
120 fr

30
8

30
10

Ore auditoriale
Proiect
de an

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30
52
50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Fizica, matematica şi informatica în conformitate cu programul de BAC şi matematica superioară
din semestrul I .
Cunoştinţe şi abilităţi de iniţiere a unui calcul complex cu aplicarea diferitor compartimente ale
matematicii. Cunoştinţe şi abilităţi în aplicarea legilor din fizica elementară la cercetarea mişcării
mecanice. Cunoştinţe şi abilităţi din informatica .

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi calculator.

Lecții practice

1. Problemare şi indicaţii metodice la rezolvarea problemelor din statică, cinematică şi dinamică.
2. Material didactic pentru evaluarea cunoştinţilor .
3. Material didactic pentru îndeplinirea lucrărilor grafice de calcul.
4. Responsabilitatea studenţilor

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării utilajului tehnologic industrial. C1.1 Identificarea și definirea conceptelor,
principiilor, metodelor, proceselor folosite în ingineria mecanică.
C1.2. Explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule inginerieşti. me.
 Cunoştinţe şi abilităţi despre mişcări ale corpurilor solide aparte şi ca elemente în mecanisme
şi construcţii inginereşti .
 Capacităţi de clasificare a mişcărilor în tehnică, în instalaţii şi construcţii.
 Capacităţi de descriere a mişcărilor corpurilor, ale diferitor elemente ale construcţiilor
inginereşti şi ale mecanismelor .
 Cunoştinţe despre metodele de cercetare în mecanică.
 Capacităţi de calcul ale caracteristicelor principale ale mişcării corpurilor
 Capacităţi de a formula modele matematice din statica şi cinematica mecanismelor .
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei
strategii de muncă calificată și eficientă

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Studierea mişcării mecanice a diferitor modele .
Însuşirea de către studenţi a metodelor de bază ale staticii şi cinematicii
Formularea modelelor matematice ale mişcării;
Modelarea diferitor fenomene mecanice şi procese statice şi cinematice din tehnică.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Statica punctului material.
Statica corpului rigid.
Sistemul de forţe paralele ,aplicate rig idului .Centrul de greutate .
Cinematica punctului material.
Cinematica corpului rigid.Cinematica mişcărilor particulare ale rigidului.
Cinematica mişcării compuse a punctului material şi a corpului rigid .
Total prelegeri:
Tematica a lecțiilor practice
Statica punctului material.
Statica corpului rigid.
Centrul de greutate al corpului rigid.
Cinematica punctului material.
Cinematica corpului rigid. Mişcările particulare.
Cinematica mişcării compuse a punctului şi a rigidului.
Total lucrări de laborator/seminare:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
2
8
2
4
10
4
30

1
2
1
1
2
1
8

4
6
4
4
8
4
30

1
4

4
1
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.Butenin N. V. Curs de mecanică teoretică. Vol. 1, . Chişinău 1993.
2.Caraganciu V.H. Mecanica teoretică. Chişinău 1994.
3. Meşcerskii I. V. Culegere de probleme la MT, Chişinău, 1991.
4.Caraganciu V. , MECANICA TEORETICĂ. Compendiu şi probleme. Chişinău, 2008.
5.Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике (под ред. А. Яблонского),
Москва ,1985 .
6. Coman Gh.,Rusu V. Mecanica teoretică. Material didactic pentru evaluări curente.
Chişinău,2011.

Suplimentare 1.
2.
3.
4.

Яблонский А .А., Курс теоретической механики . Высшая школа ,М ., 1962
Добронравов В.В. и др., Курс теоретической механики.Высшая школа, М., 1966.
Тарг .С.М. ,Краткий курс теоретической механики. Наука ,М., 1974
Бать М.И. и др., Теоретическая механика в примерах и задачах , Наука, М. ,1990

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final la zi
Atestarea 1 la
Atestarea 2 la zi
zi
30%
30%
40%
Lucrare de
Examen final la f/r
verificare la
f/r
20%
80%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi la examenul final ;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii legilor de bază ale staticii şi cinematicii şi aplicarea lor
la rezolvarea problemelor .

F.03.O.0.08. MECANICA TEORETICĂ II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă);
II (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Mecanica Teoretică 2
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
3
F – unitate de curs
E-la zi
4
fundamentală
E-la f/r

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
4- la zi
4-la f/r

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
120 zi
120 fr

Din care
Ore auditoriale
Lecții
Curs
practice
30
30
12
10

Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30
48

Pregătire aplicaţii
30
50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Fizica, matematica şi informatica în conformitate cu programul de BAC şi matematica superioară
din semestrul I .
Cunoştinţe şi abilităţi de iniţiere a unui calcul complex cu aplicarea diferitor compartimente ale
matematicii. Cunoştinţe şi abilităţi în aplicarea legilor din fizica elementară la cercetarea mişcării
mecanice. Cunoştinţe şi abilităţi din informatica .

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Lecții practice

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi calculator.
1. Problemare şi indicaţii metodice la rezolvarea problemelor din statică, cinematică şi dinamică.
2. Material didactic pentru evaluarea cunoştinţilor .
3. Material didactic pentru îndeplinirea lucrărilor grafice de calcul.
4. Responsabilitatea studenţilor

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1 Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării utilajului tehnologic industrial.
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor folosite în ingineria
mecanică
C1.2. Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei mecanice
 Cunoştinţe şi abilităţi din dinamica mişcărilor corpurilor solide aparte şi ca elemente în
mecanisme şi construcţii inginereşti .
 Capacităţi de clasificare dinamică a mişcărilor în tehnică, în instalaţii şi construcţii.
 Capacităţi de descriere dinamică a mişcărilor corpurilor, ale diferitor elemente ale
construcţiilor inginereşti şi ale mecanismelor .
 Cunoştinţe despre metodele dinamice de cercetare în mecanică.
 Capacităţi de calcul ale caracteristicelor dinamice ale mişcării corpurilor
 Capacităţi de a formula modele matematice din dinamica mişcărilor mecanismelor .
 Abilităţi de modelare dinamică a mişcărilor elementelor mecanismelor şi de optimizare a
parametrilor lor.
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei
strategii de muncă calificată și eficientă

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Studierea mişcării mecanice a diferitor modele .
Însuşirea de către studenţi a metodelor de bază ale mecanicii;
Formularea modelelor matematice ale mişcării;
Modelarea diferitor fenomene mecanice şi procese tehnice.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Dinamica punctului material. Dinamica punctului material în repere neinerţiale.
Dinamica sistemului mecanic .Teoremele de bază ale dinamicii.
Dinamica corpului rigid. Ecuaţiile diferenţiale ale mişcărilor particulare .
Elemente ale mecanicii analitice. Principiile deplasărilor şi vitezelor virtuale .
Ecuaţia generală a dinamicii .
Coordonate generalizate şi forţe generalizate. Ecuaţiile lui Lagrange de speţa a II .
Oscilaţiile mecanice ale sistemului cu un grad de libertate.
Oscilaţiile mecanice ale sistemului cu două grade de libertate.
Total prelegeri:
Tematica a lecțiilor practice
Dinamica punctului material.
Dinamica sistemului mecanic. Teoremele de bază.
Dinamica corpului rigid.
Echilibrul sistemului mecanic.
Ecuaţiile lui Lagrange de speţa a II.
Oscilaţiile mici ale sistemului mecanic.
Total lucrări de laborator/seminare:

Numărul de ore
învăţământ învăţământ cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă
4
8
6
4
2
2
2
2
30
4
10
4
4
4
4
30

2
4
1
2
1
2

12
2
4
2
2

10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1.Butenin N. V. Curs de mecanică teoretică. Vol. 2. Chişinău 1993.
2.Caraganciu V.H. Mecanica teoretică. Chişinău 1994.
3. Meşcerskii I. V. Culegere de probleme la MT, Chişinău, 1991.
4.Caraganciu V. , MECANICA TEORETICĂ. Compendiu şi probleme. Chişinău, 2008 .
5.Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике (под ред. А.
Яблонского), Москва ,1985 .
6. Coman Gh.,Rusu V. Mecanica teoretică. Material didactic pentru evaluări curente.
Chişinău,2011.
1. Яблонский А .А., Курс теоретической механики . Высшая школа ,М ., 1962
2. Добронравов В.В. и др., Курс теоретической механики.Высшая школа, М., 1966.
3. Тарг .С.М. ,Краткий курс теоретической механики. Наука ,М., 1974
4. Бать М.И. и др., Теоретическая механика в примерах и задачах , Наука, М. ,1990

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final la zi
Atestarea 1 la zi
Atestarea 2 la zi
30%
30%
40%
Lucrare de verificare la f/r
Examen final la f/r
20%
80%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi la examenul final ;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii legilor de bază ale dinamicii şi aplicarea lor la
rezolvarea problemelor .

F.03.O.0.09. ELECTROTEHNICA ŞI ELECTRONICA
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Electroenergetică și Electrotehnică
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs

Organizarea și siguranța circulației rutiere

Volumul de lucru
Credite
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
F.03.O.0.09
150
5
S- fundamentale; O - obligatorie
3/3
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/14
45/76
b) Seminar
c) Lucrări de laborator
30/8
30/52
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Electroenergetică și
Potîng Arhip conf.univ.,dr.
Cazac Vadim lect.univ.
Electrotehnică
Codul

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Electrotehnica și electronica” este o disciplină fundamental, orientată spre formarea
competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice
a autovehiculelor
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor; b) la
discipline de specialitate opţionale – , toleranță și control dimensional

-

 Competențe-cheie/transdisciplinare:
Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în
grup;
Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică,
Științe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale
ale democrației și a drepturilor omului;
Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării
continue și autorealizării personale;
Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.

-

 Competențe profesionale generale:
Competențe de a aplica cunoștințele la fenomenele și procesele ce au loc în
circuitele electrice, construcția, funcționarea și caracteristicile echipamentului
electrotehnic de bază în alimentarea și aplicarea energiei electrice.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2.

Lucrări de
laborator

Cursul este plasat pe platforma de e-learning a UTM. Pentru prezentarea materialului
teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator conectat la Internet.
Studenții vor efectua lucrări practice în laboratoarele specializate ale Departamentului
Electroenergetică și Electrotehnică, prevăzute de programul de studii și conform
indicațiilor metodice plasate pe platforma MOODLE. Autoevaluarea cunoștințelor
studenților se va realiza prin efectuarea testelor electronice, plasate pe platforma
MOODLE.

6. Obiectivul principal al unității de curs
Este un curs de pregătire generală a viitorilor ingineri, cunoștințele obținute a cărora în domeniul
electrotehnicii le v-a asigura îndeplinirea cu succes a obligațiunelor de serviciu în activitatea lor profesională
ca specialiști cu studii tehnice superioare.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să expune particularitățile circuitelor de current continuu, alternative sinusoidal
monofazat și trifazat ; legile de bază ale electrotehnicii; construcîia, principiul și caracteristicile de funcționare
a echipamentului și instalațiilor de bază în alimentarea și aplicarea energiei electrice.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
nr. de ore

Conținuturi

zi

fr

Modulul Electrotehnica
T1. Noțiuni generale. Circuite electrice liniare de curent continuu

2

1

T2. Circuite electrice de curent alternativ sinusoidal monofazat

4

1

T3. Metodele de calcul a circuite electrice de curent continuu și alternativ sinusoidal monofazat

2

1

T4. Circuite electrice de curent alternativ sinusoidal trifazat

4

1

T5. Calculul circuitelor electrice de curent alternativ sinusoidal trifazat

2

1

T6. Transformatoarele și redresoarele de curent alternativ sinusoidal monofazat și trifazat

4

1

T7.Mașini electrice de curent continuu, alternativ sinusoidal monofazat și trifazat

6

1

T8. Aparate de măsură și măsurarea mărimilor electrice

2

0.5

T9. Echipamente de comutație și protecție în circuitele electrice.

4

0.5

24

7

T1. Bazele logice ale electronicii digitale.

2

0,5

T2. Analiza şi sinteza circuitelor logice combinaţionale.

2

0,5

T3. Analiza şi sinteza circuitelor logice secvenţiale

2

1

T4. Dispozitive numerice combinaţionale tipice

2

1

T5. Dispozitive numerice secvenţiale tipice.

2

1

T6. Reprezentarea informaţiei numerice.

2

1

T7. Unităţi aritmetico-logice.

2

0,5

T8. Unităţi de comandă.

2

0,5

T9. Unităţi de memorie.

2

0,5

T10. Dispozitive de amplificare

3
21

1
7

Total prelegeri:
Modulul Electronica

Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor lucrărilor de laborator

Conținuturi

nr. de ore
zi
fr

Modulul Electrotehnica
1.Transmiterea energiei electrice printr-o linie bifilară de curent continuu. Tehnica securității.
3
2.Studierea rezistenței bobinei și condensatorului în circuit electric de curent continuu și în
2
circuit sinusoidal monofazat.
3.Cunectarea în serie a elementelor RLC, studierea rezonanței de tensiuni.
3
4. Studierea circuitului electric de curent sinusoidal trifazat: conectarea stea și triunghi.
3
5. Studierea transformatorului monofazat.
2
6. Studierea motorului asincron trifazat: caracteristicile de bază
2
15
Total ore
Modulul Electronica
1. Cercetarea și sinteza circuitelor combinaţionale
4
2. Cercetarea și sinteza circuitelor combinaţionale
4
3. Conversia și codificarea numerelor
4
4. Proiectarea unităţilor de comandă
3
15
Total ore
8.3. Bibliografie minimală
1. E. Simion. Electrotehnica, 1993. 250 p.
2. G. Derevenciuc. Electrotehnica si echipament electric, 2004. 240 p.
3. Dumitrescu. Electrotehnica si masini electrice, 1983. 283 p.
4. Cretu. Electrotehnica si masini electrice, 1990. 350 p.
5. E. Simion. Bazele electrotehnicii, 1987. 283 p.
6. F. Pop. Electrotehnica si masini electrice, 1979. 260 p.
7. Kassatkin. Electrotehnica, 1976. 320 p.
8. M. Borisov, D.Lipatov. Electrotehnica, 1985. 296 p.
9. V. Guțu. Electrotehnica și Electronica, 2010. 600 p.
10. Th. Dănilă,V. Boicu. Dispozitive şi circuite electronice. Editura didactică şi pedagogică,Bucureşti,1998.
11. Gheorghe Toacşe, Dan Niculă. Electronica digitală. Teora, Bucureşti. 1996. -616 pag.
12. Traian Pricop. Analiza şi sinteza structurilor logice.Tehnica-Info, Chişinău, 2001. -208 p.
13. V. Blajă, A.Chiciuc. Tehnica digitală şi microprocesoare. U.T.M. , Chişinău, 2004. -268 p.
14. Gheorge Ştefan, Circuite şi sisteme digitale. EdituraTehnica, Bucureşti, 2000. -564 pag.

1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
4

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la lecții.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs și la
lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la - Examen scris
Curs
40%
examen (creativitate, structurare, corectitudine
în elaborarea răspunsurilor)
- Prezența la activități;
-Fișa de prezență
60%
Lucrări de - Calitatea definitivării dărilor de seamă la -Evaluări curente scris
lucrările de laborator;
- Susținerea dărilor de seamă
laborator
- Nivelul de răspundere la întrebări
la lucrările de laborator
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susținerea și prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Însușirea procedeelor de calcul și proiectare constructivă a circuitelor;
- Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

F.01.O.0.10. STUDIUL ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
I (învăţământ cu frecvenţă);
1
F – unitate de
I (învăţământ cu frecvenţă
2
E
curs
redusă)
fundamentală
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
8

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
240

Din care
Ore auditoriale (zi/fr)
Curs
Laborator
60/20
60/20

Lucrul individual (zi/fr)
Studiul materialului teoretic
120/200

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, Fizică
Alegerea materialului unei piese conform condiţiilor impuse, stabilirea proprietăților conform
simbolizării materialelor.
Elaborarea unui schițe a semifabricatului, alegerea materialului unei piese conform condiţiilor
impuse, alegerea metodei de obținere a unui semifabricat, metode de prelucrare a materialelor.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinei în
timpul cursului.
Studenţii vor efectua analiza microscopică a aliajelor metalice, neferoase, nemetalice. vor efectua
tratamentul termic al oțelului, vor calcula parametrii geometrici ai laminării, parametri regimului
de așchiere la strunjire, burghiere, frezare și rectificare. Vor studia parametri regimului la sudare.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Competenţe
transversale

CG. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării organelor de
maşini.
 Cunoştinţe de bază în domeniu
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică
 Creativitatea
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Capacitatea de a învăţa
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă
CT1. Identificarea criterială a alegerii materialelor utilizate în industrie, valorificarea pe scară
largă a cunoștințelor privind materialele utilizate, perspectiva utilizării metodelor noi de
obținere a semifabricatelor prin diferite procedee.
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea clasificării materialelor cu proprietățile sale precum și metodele de fabricare a
semifabricatelor.
Să înţeleagă, să descrie clasificarea materialelor precum și proprietățile acestora.
Să selecteze materialele şi să stabilească metodele de prelucrare a lor.
Să inițieze o tehnologie de prelucrare a semifabricatelor.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere.
Scopul şi obiectivele disciplinei "Studiul materialelor”.
Clasificarea materialelor folosite în industria constructoare de maşini. Materialele
metalice – proprietăţile aliajelor metalice
T2. Structura cristalină a metalelor. Structura atomo-cristalină a metalelor.
Caracteristicile de bază ale reţele cristaline. Proprietăţile materialelor cristaline.
Structura reală a metalelor, imperfecţiuni în cristale: punctiforme, liniare
(dislocaţii), de suprafaţă.
T3. Cristalizarea metalelor. Noţiuni de cristalizare a metalelor. Cinetica procesului
de cristalizare. Transformări alotropice. Difuzia în metale.
T4. Deformările plastice ale metalelor. Deformarea elastică şi plastică.
Deformarea plastică a mono şi policristalelor. Influenţa deformării plastice la rece
şi la cald asupra structurii şi proprietăţilor metalelor.
T5. Teoria aliajelor. Structura aliajelor metalice. Proprietăţile mecanice ale aliajelor
metalice. Faze în aliajele metalice. Tipuri de faze în aliaje metalice, soluţii solide,
compuşi chimic. Constituenţii structurali eterogeni în aliajele metalice.
T6. Diagrame binare de echilibru. Clasificarea sistemelor de alije după solubilitate.
Principiul de construire a diagramelor de echilibru fazic. Legea fazelor (Legea
Gibbs). Tipuri de diagrame de echilibru fazic în aliajele binare.
T7. Aliajele fier – carbon. Fierul şi aliajele lui. Diagrama de echilibru metastabil a
sistemului fier-carbon. Diagrama de echilibru fazic stabil a sistemului fier-carbon.
Clasificarea şi simbolizarea şi destinaţia oţelurilor carbon. Clasificarea,
simbolizarea proprietăţile şi destinaţia fontelor.
T8. Tratamente termice. Noţiuni de tratamente termice ale aliajelor metalice.
Clasificarea tratamentelor termice (Recoacerea, Călirea, Revenirea, Tratamentul
termo-chimic). Bazele teoriei tratamentelor termice în aliajele Fe-C. Transformări
în oţeluri la încălzire. Transformările structurale în oţel după călire. Calibilitatea
şi determinarea ei. Revenirea şi tipurile de revenire.
T9. Tratamente termochimice. Bazele chimice ale tratamentului termochimic.
Factorii care influenţează tratamentele termochimice. Cementarea (carburarea)
oţelurilor. Nitrurarea oţelurilor. Carbonitrurarea oţelurilor.
T10. Oţeluri aliate. Influienţa elementelor de aliere asupra oţelurilor. Clasificarea
simbolizarea şi domeniul de utilizare a oţelurilor aliate. Oţelurile aliate pentru
construcţii. Oţelurile aliate pentru scule. Oţelurile aliate cu proprietăţi speciale
(fizice deosebite).
T11. Aliaje neferoase. Metale şi aliaje neferoase. Aliajele de cupru, simbolizarea,
proprietăţile şi utilizarea. Aliaje de aluminiu simbolizarea, proprietăţile şi
utilizarea.
T12. Materiale nemetalice. Clasificarea materialelor nemetalice. Materialele
plastice utilizate în construcţia de automobile. Noţiuni generale de mase plastice.
Proprietăţile de bază. Tipuri de mase plastice, structura şi compoziţia. Mase
plastice utilizate în industria construcţiilor de automobile şi în reparaţii.
Cauciucuri tehnice utilizate în construcţia de automobile. Noţiuni generale.
Cauciucul, proprietăţile şi indicii de calitate. Tipuri de cauciucuri. Structuri şi
compoziţie. Domeniul de utilizare.
T13. Obiectul şi importanţa tehnologiei materialelor. Structura proceselor
tehnologice. Materialele utilizate în construcţia de maşini. Elaborarea primară şi
secundară.
Metode
metalurgice
(pirometalurgice,
hidrometalurgice,
electrometalurgice) de elaborare a metalelor.
T14. Materiile prime folosite în metalurgie. Elaborarea fontei brute (elaborarea
primară). Construcţia şi funcţionarea furnalului. Procesele fizico - chimice din
furnal. Produsele furnalului (fonta brută, zgura, gazul de furnal) şi utilizarea lor.
Elaborarea secundară (cubiloul). Elaborarea otelului. Procesele fizico-chimice de
elaborarea otelului în convertizor, cuptoare Martin şi în cuptoare electrice.
Turnarea oţelului în lingotiere (directă, indirectă (în sifon)). Turnarea continuă
(cu fir drept, curb, cu cristalizator curb). Caracteristica lingourilor. Metalurgia

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

1

0,5

2

0,5

1

1

2

1

2

0,5

2

0,5

4

1

4

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

6

2

2

0,5

5

2

metalelor neferoase. Materii prime. Procesele fizico-chimice la elaborarea
cuprului. Proprietăţile si utilizarea cuprului. Elaborarea aluminiului. Materii
prime. Procesele fizico-chimice la elaborarea aluminiului. Proprietăţile şi
utilizarea aluminiului.
T15. Executarea pieselor prin turnare. Proprietăţile de turnare a metalelor şi
aliajelor. Particularităţile executării formelor şi turnării pieselor din fontă, oţel,
aliaje pe baza de cuprului şi aluminiului. Tratamentul termic a pieselor turnate.
Schema procesului tehnologic de turnare în forme temporare. Formarea manuală.
Reţeaua de turnare. Tehnologia executării formelor în solul turnătoriei, cu şablon
în rame. Formarea mecanizată. Maşini de formare pentru executarea formelor şi
miezurilor. Metode speciale de turnare. Turnarea în forme metalice (cochile,
centrifugă, sub presiune), în forme coji, cu modele fuzibile. Defectele pieselor
turnate şi cauzele lor. Controlul tehnic al pieselor turnate şi remanierea defectelor
lor.
T16. Elemente de teoria plasticităţii. Legile deformării plastice. Regimul termic şi
instalaţii de încălzire. Laminarea metalelor. Noţiuni generale. Parametrii
laminării. Codiţii de antrenare a metalului între cilindri laminorului. Construcţia
şi clasificarea laminoarelor. Sortimente de laminate şi fabricarea lor. Obţinerea
prin laminare a ţevilor cu şi fără cusătură. Tragerea şi trefilarea. Noţiuni generale.
Utilajul şi sculele folosite. Extrudarea. Noţiuni generale. Utilajul şi sculele
folosite. Forjarea (manuală, mecanică). Operaţii de bază ale forjării libere.
Utilajul şi sculele folosite la forjare. Matriţarea metalelor (deschisă, închisă).
Utilajul folosit şi sculele folosite la matriţare. Domeniul de utilizare. Prelucrarea
tablelor prin ştanţare. Noţiuni generale. Tehnologia şi operaţiile ştanţării. Utilajul
şi sculele folosite la prelucrarea tablelor.
T17. Elaborarea pulberilor metalice (metodele mecanice (măcinarea mori cu bile,
vibratoare, cu vîrtej, attritore) şi fizico-chimice (pulverizare din stare lichidă,
electroliză, reducere, procedeul carbonil)). Procedeul tehnologic de fabricare a
produselor prin agregare de pulberi (pregătirea, formarea (prin presare, fără
presare), sinterizare, control). Scule şi utilaje folosite. Avantajele metodei şi
utilizarea ei.
T18. Sudarea metalelor. Principiul fizic al sudării. Clasificarea procedeelor de
sudare (topire cu energie termochimică; topire cu energie electrică; cu energie
mecanică). Sudabilitatea materialelor. Materialele de adaos pentru sudare.
Sudarea prin topire cu energie termochimică (flacără oxiacetilenică; gaze). Gazele
combustibile şi proprietăţile lor. Utilaje pentru sudare, tăiere (generatoare;
suflaiuri). Sudarea cu termit. Sudarea topire cu energie electrică. Sudarea
manuală cu arc electric deschis. Surse de curent pentru alimentarea arcului
electric. Tipurile de electrozi. Tehnologia şi regimul sudării. Structura cristalină a
îmbinărilor sudate Sudarea prin inducţie. Domenii de utilizare. Sudarea cu
energie mecanică (prin deformare plastică la rece; explozie; cu ultrasunete;
presiune la cald (cu încălzire prin frecare)). Tăierea metalelor. Noţiuni generale.
Caracteristica proceselor de sudare cu ajutorul fasciculului de electroni, plasmei,
Laser. Domeniul de utilizare. Defectele şi controlul îmbinărilor sudate. Îmbinarea
prin lipire. Lipirea moale şi tare. Aliaje şi fluxuri folosite la lipire ijecţie de gaze
inerte (cu electrod nefuzibil (WIG); fuzibil (MIG)). Sudarea în mediu de bioxid
de carbon (MAG).
T19. Bazele prelucrării metalelor prin aşchiere. Formarea aşchiei. Tipuri de
aşchii. Aspecte fizice şi mecanice ale procesului de aşchiere. Geometria şi
elementele cuţitului normal. Forţele de aşchiere. Uzura şi durabilitatea sculelor
aşchietoare. Clasificarea şi caracteristica materialelor pentru scule aşchietoare.
Maşini unelte pentru aşchiere şi clasificarea lor. Acţionări şi transmisii a
maşinilor unelte, scheme cinematice. Prelucrarea prin strunjire. Operaţii de
prelucrare. Tipuri de scule şi dispozitive utilizate la strunjire. Elementele
regimului de aşchiere. Construcţia şi schema cinematică a strungului normal.
Strunguri frontale, carusel, şi strunguri revolver. Metode tehnologice de
prelucrare a găurilor (burghierea, alezarea, broşarea). Scule şi dispozitive, regim
de aşchiere. Elementele regimului de burghiere. Maşini-unelte de găurit, alezat,
broşat. Prelucrarea prin frezare. Elementele regimului de frezare. Caracteristica
proceselor de prelucrare, tipuri de freze, dispozitive şi utilaj folosit. Prelucrarea la
maşini-unelte de rabotat şi rectificat. Caracteristica proceselor, scheme de
prelucrare, scule, dispozitive şi utilaj folosit. Materiale abrazive. Prelucrarea

5

2

6

2

2

0,5

5

1,5

5

2

roţilor dinţate (prin copiere, rulare). Scule, dispozitive maşini unelte. Noţiuni
generale despre prelucrarea dimensională prin eroziune electrică, electrochimică
şi electroabrazivă. Scheme de principiu, şi utilaj folosit. Domenii de utilizare.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Analiza macro şi microscopică a materialelor metalice.
LL2. Încercările la duritate Brinell şi Rockwell.
LL3. Studierea diagramelor de echilibru fazic. Analiza diagramei de echilibru FeFe3C.
LL4. Studierea structurii şi proprietăţile aliajelor fier-carbon.
LL5. Călirea şi revenirea oţelurilor-carbon.
LL6. Studierea structurii şi proprietăţile oţelurilor aliate.
LL7. Studierea structurii şi proprietăţile aliajelor neferoase. Studierea structurii şi
proprietăţile materialelor nemetalice.
LL8. Executarea formei temporare în două rame cu model secant pentru turnarea
metalelor.
LL9. Laminarea materialelor.
LL10. Prelucrarea materialelor prin forjare
LL11. Studierea surselor de energie pentru sudarea manuală cu arc electric.
LL12. Studierea sudării cu flacără oxiacetilenică.
LL13. Prelucrarea dimensională la maşini - unelte prin strunjire.
LL14. Prelucrarea dimensională la maşini - unelte prin găurire.
LL15. Prelucrarea dimensională la maşini - unelte prin frezare.
LL16. Prelucrarea dimensională la maşini - unelte prin rectificare.
Total de laborator:

60

20

4
4

1
1

6

3

4
4
4

1
2
1

4

1

4

2

4
3
4
3
3
3
3
3
60

1
1
1
1
1
1
1
1
20
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9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la lucrările de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a cerințelor generale a tehnicii securității muncii,
procesului de producere, materialelor utilizate în construcția de mașini, metode de fabricare a semifabricatelor.

F.02.O.0.11. REZISTENŢA MATERIALELOR I
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării maşinilor
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Rezistenta materialelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
F.02.O.0.11
120
4
F-fundamentală ; O - obligatorie
2/3
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/8
30/52
b) Lucrări practice
15/6
15/24
b) Lucrări laborator
15/4
15/26
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Victor Balan, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs “Rezistenţa Materialelor I” este o disciplină obligatorie fundamentală orientată spre formarea
competenţei profesionale în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice
a autovehiculelor;
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale.

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
3.1

Conform
planului de
învăţămînt

3.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţământ asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţi a
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, b) la discipline
generale – tehnologii informaționale
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în
grup;
- competenţa de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de tehnologia materialelor şi
mecanica aplicată;
- competenţe de a aplica cunoştinţele în construcţia şi exploatarea mijloacelor de
transport rutier

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Lucrări
practice/laboratoare

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă,
opţional de proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi
încălcarea disciplinii în timpul cursului.
Aulă, cretă, studenţi curioşi, calculatoare cu MATHCAD instalat, instalații laboratoare
pentru cercetare

5. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivele specifice

Efectuarea calculelor de rezistenţă, rigiditate şi stabilitate a elementelor de construcţii
mecanice.
Să înţeleagă proprietăţile mecanice ale materialelor.
Să poată crea scheme de calcul si să efectueze calculele corespunzătoare

6. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Obiectul RM parte componentă a ştiinţei fundamentale
Mecanica solidului deformabil; menit să stea la baza cursurilor de specialitate.
Scurt istoric. Elementele fundamentale în definirea modelului corpului
deformabil: modelarea matematică şi geometrică a corpurilor deformabile
T2. Caracteristicile geometrice ale secţiunilor transversale ale barelor. Aria
secţiunii. Momente statice. Centre de greutate. Momente de inerţie (geometrice).
Variaţia momentelor de inerţie în raport cu axe paralele. Variaţia momentelor de
inerţie la rotirea axelor. Axe principale şi momente de inerţie principale. Modul
de rezistenţă. Raza de inerţie. Elipsă de inerţie. Momente de inerţie pentru
secţiuni simple. Momente de inerţie pentru secţiuni de formă complexă.
T3. Eforturi secţionale în bară şi clasificarea tipurilor de solicitare. Diagrame de
eforturi la bare drepte. Reazeme şi reacţiuni. Tipuri de reazeme. Relaţii
diferenţiale între eforturi şi sarcină. Relaţii integrale între eforturi şi sarcină şi
utilizarea lor la trasarea diagramelor de eforturi. Schematizarea forţei de suprafaţă
sub formă de forţă concentrată. Diagrame de eforturi de la forţe concentrate şi
momente concentrate.
T4. Tracţiunea şi compresiunea barei drepte. Tensiuni, deformaţii, deplasări.
Caracteristicile mecanice ale materialelor. Calcul de rezistenţă şi rigiditate.
Probleme static nedeterminate.
T5. Lunecare.Lunecare pură. Calcule convenţionale ale niturilor, cordoanelor de
sudură.
T6. Noţiune de vector tensiune, vector deplasare. Deformaţii liniare şi deformaţii
unghiulare. Starea de tensiuni. Ecuaţiile diferenţiale de echilibru. Proprietăţile
tensorului tensiunilor. Starea de deplasări. Starea de deformaţii. Relaţiile
geometrice Cauchy. Ecuaţiile constitutive ale solidului deformabil. Material
omogen şi neomogen. Material izotrop şi anizotrop. Modelul matematic al
solidului deformabil cu material omogen şi izotrop. Criterii de rezistenţă.
Criteriul von Mises. Tensiune echivalentă.
T7. Calculul deplasărilor şi rotirilor locale prin deformaţii. Aplicare pentru cazul
barei drepte.
T8. Torsiunea barelor drepte. Tensiuni, deformaţii, deplasări unghiulare. Analiza
unor cazuri particulare: torsiunea barelor cu secţiune circulară şi inelară.
Torsiunea barei cu pereţii subţiri. Calcul de rezistenţă şi rigiditate. Probleme
static nedeterminate.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Caracteristicile mecanice ale materialelor.
LL2. Trasarea diagramelor eforturilor secţionale în mediul MATHCAD
LL3. Determinarea constantelor elastice pentru material izotrop.
LL4. Studiul Starii de tensiuni şi starii de deformaţie în mediul MATHCAD.
LL5. Determinarea modulului de elasticitate transversal.
LP1. Caracteristicile geometrice ale figurilor plane
LP2. Diagrame ale eforturilor sectionale.
LP3. Dimensionarea barei drepte solicitată axial
LP4. Calculul stărilor de tensiuni şi deformaţii.
LP5. Dimensionarea bare solicitată la torsiune.
Total de laborator/seminare:

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

2

1

3

1

6

1

6

1

2

0.5

4

1.5

3

1

4

1

30

8

3
2
4
3
3
3
4
2
3
3
15/15

2
1
1
1
2
1
1
1
6/4

7. Referinţe bibliografice
1. Pisarenko G. Rezistenţa materialelor. /Traducere din limba rusă de A.Hagoiglo/. Chişinău .
Lumina, 1993
2. V. Marina Întroducere în Mecanica Solidului Deformabil şi Rezistenţa Materialelor. Partea IEditura UTM. Chişinău. 1992.
Suplimentare 1.Teme pentru lucrări de curs şi indicaţii metodice la Rezistenţa Materialelor. Chişinău 1991
2.Rezistenţa Materialelor . Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de calcul. Chişinău,
2015
Principale

8. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lecții;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Să înţeleagă proprietăţile mecanice ale materialelor.
Să poată crea scheme de calcul si să efectueze calculele corespunzătoare

Examen final
40%

F.03.O.0.12. REZISTENŢA MATERIALELOR II
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării maşinilor
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Rezistenta materialelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
F.02.O.0.011
120
4
O - obligatorie
3/4
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Lucrări practice
15/8
15/22
b) Lucrări laborator
15/4
15/26
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Victor Balan, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs “Rezistenţa Materialelor I” este o disciplină obligatorie fundamentală orientată spre formarea
competenţei profesionale în planul de învăţământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice
a autovehiculelor;
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale.

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
3.1

Conform
planului de
învăţămînt

3.2

Conform
competenţelor

Planul de învăţământ asigură parcurgerea disciplinelor şi formarea la studenţi a
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, b) la discipline
generale – tehnologii informaționale
Competenţe-cheie/transdisciplinare:
- competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individuale, cât şi în grup;
- competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematicii,
ştiinţelor şi tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum şi folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională
- competenţe de a aplica cunoştinţele la disciplinele de tehnologia materialelor şi
mecanica aplicată;
- competenţe de a aplica cunoştinţele în construcţia şi exploatarea mijloacelor de transport
rutier

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Lucrări
practice/laboratoare

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă,
opţional de proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi
încălcarea disciplinii în timpul cursului.
Aulă, cretă, studenţi curioşi, calculatoare cu MATHCAD instalat, instalații laboratore
pentru cercetări

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivele specifice

Efectuarea calculelor de rezistenţă, rigiditate şi stabilitate a elementelor de construcţii
mecanice.
Să înţeleagă proprietăţile mecanice ale materialelor.
Să poată crea scheme de calcul si să efectueze calculele corespunzătoare

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T9. Încovoierea barelor drepte. Tensiuni, deformaţii, deplasări. Încovoiere pură,
încovoiere cu lunecări, încovoiere plană şi oblică, încovoiere cu tracţiune,
încovoiere cu torsiune. Calcul de rezistenţă şi rigiditate. Probleme static
nedeterminate.
T10. Solicitări compuse. încovoiere cu tracţiune, încovoiere cu torsiune. Calcul de
rezistenţă şi rigiditate. Probleme static nedeterminate..
T11. Calculul cilindrilor cu pereţi groşi şi al discurilor în mişcare de rotaţie.
T12. Încovoierea plăcilor. Încovoierea cilindrică a plăcilor dreptunghiulare şi a
plăcii circulare.
T13. Teoria învelişurilor axial simetrice.
T14. Probleme neliniare a barei. Stabilitatea formei de echilibru.
Reprezentarea fenomenului. Flambajul considerat ca limita unor deformaţii
succesive. Metode pentru determinarea forţei critice. Problema lui Euler.
Hiperbola lui Euler. Coeficientul de flambaj şi flexibilitatea barei. Calcul de
rezistenţă la flambaj.
T15. Solicitări dinamice prin şoc. Generalităţi. Coeficientul dinamic în cazul când
se ţine seama de masa corpului supus la şoc. Coeficientul dinamic în cazul când
se neglijează masa corpului supus la şoc. Solicitări prin şoc orizontal.
Observaţii privind calculul la solicitări prin şoc.
T16. Tracţiunea unei plăci cu gol circular. Problema lui Kirsch. Concentrări
de tensiune. Influenţa găurilor de formă eliptică. Influenţa crestăturilor.
Variaţia bruscă de secţiune.
T17. Rezistenţa materialelor opusă acţiunii tensiunilor variabile repetate.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL6. Deteminarea deplasărilor şi unghiurilor de rotire ale secţiunilor transversale în
grinzi.
LL7. Deplasări la încovoierea oblică
LL8. Grinda static nedeterminată.
LL9. Determinarea forţei critice de flambaj.
LP6. Dimensionarea barei solicitată la incovoiere plană
LP7. Dimensionarea bare solicitată la incovoiere oblică.
LP8. Dimensionarea bare solicitată la incovoiere cu torsiune
LP9. Dimensionarea bare solicitată la flambaj
LP10. Dimensionarea bare solicitată la şoc de incovoiere
Total de laborator/seminare:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

5

2

4

2

3

1

3

-

3

1

3

1

3

1

3

1

3
30

1
10

4

1

4
4
3
3
3
3
3
3
15/15

1
1
1
2
2
2
1
1
8/4

7. Referinţe bibliografice
1. Pisarenko G. Rezistenţa materialelor. /Traducere din limba rusă de A.Hagoiglo/. Chişinău .
Lumina, 1993
2. V. Marina Întroducere în Mecanica Solidului Deformabil şi Rezistenţa Materialelor. Partea IEditura UTM. Chişinău. 1992.
Suplimentare 1. Teme pentru lucrări de curs şi indicaţii metodice la Rezistenţa Materialelor. Chişinău 1991
2. Rezistenţa Materialelor . Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de calcul. Chişinău,
2015
Principale

8. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lecții;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Să demonstrează efectuarea calculelor de rezistenţă, rigiditate şi stabilitate a elementelor de construcţii mecanice.

F.03.O.0.13. CREATIVITATEA TEHNICĂ ȘI MECANISME
(modul CREATIVITATEA TEHNICĂ)

1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
F – unitate de
3
II (învăţământ cu frecvenţă
E
curs
4
redusă)
fundamentală
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
3

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
90

Din care
Curs
30

Ore auditoriale
Seminar
15

Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
45

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, Fizică, Desenul tehnic, Studiul și Tehnologia materialelor.
Soluţionarea sarcinilor teoretice şi practice, pentru care sunt cunoscute formularea sarcinii,
metoda soluţionării în forma unui algoritm evident, iar uneori şi răspunsul.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinii
în timpul cursului.

Seminar

Studenţii vor rezolva probleme (teste) creative cu utilizarea metodelor noi de activare a activităţii
creative individuale şi colective.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Competenţe
transversale

CG. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării organelor de
maşini.
 Cunoştinţe de bază în domeniu
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică
 Creativitatea
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Capacitatea de a învăţa
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă
CT1. Familiarizarea cu:
- tehnica informării şi sintezei informaţiilor în vederea creaţiei tehnice şi metodologia de bază a
analizei inginereşti;
- deprinderile de formulare şi soluţionare a problemelor creative;
- metodele şi tehnicile intuitive şi logice ale sintezei creative;
- principiile generale ale proiectării creative;
- principiile sintezei creative în diferite domenii;
- legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale.
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Evidenţierea şi dezvoltarea aptitudinilor creative la studenţi, însuşirea tehnologiei intensive a
creaţiei inginereşti.
Capacitatea de a concepe creativ la nivel conceptual produse industriale, tehnologii, echipamente
şi maşini agricole, sisteme de producţie, elementele lor.
Capacitatea de gestiune şi management a proprietăţii industriale, de protecţie a proprietăţii
intelectuale.
Să înţeleagă, tehnica informării şi sintezei informaţiilor în vederea creaţiei tehnice şi
metodologia de bază a analizei inginereşti.
Să utilizeze metodele şi tehnicile intuitive şi logice ale sintezei creative.
Să elaboreze descrierea de invenţie în conformitate cu schema structurală prevăzută de Legea
privind brevetele de invenţie.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Noțiuni generale despre creativitate și inginerie. Creativitatea tehnică și
importanța ei în procesele de creație. Activitatea ştiinţifică şi inginerească.
Specificul creativ al activităţii inginereşti. Codul de etică al inginerilor.
Probleme care stau în fața inginerilor.
T2. Informarea și sinteza informațiilor. Informațiile și prelucrarea lor. Noțiuni
generale Surse de informare, clasificare. Clasificarea Internațională a
invențiilor Constituirea fondului informaţional propriu: fondul efectelor fizice,
chimice şi geometrice; fondul de soluţii tehnice şi procese tehnologice
utilizabile la realizarea soluţiilor tehnice. Forme geometrice de bază utilizate de
inventatori. Planul înclinat și aplicațiile sale.
T3. Metodologia creaţiei tehnice. Evoluţia societăţii. Etapele principale ale
creaţiei raţionale. Modele conceptuale ale creativităţii. Concepte psihanalitice
ale procesului de creaţie. Modele conceptuale ale procesului de creaţie.
Modelul secvenţional. Modelul funcţional al procesului de creaţie. Inteligenţa
– capacitatea fundamentală a creatorului. Modelul factorial al personalităţii
creatoare. Modelul descriptiv al personalităţii creatoare.
T4. Metode de activare a gândirii. Obstacole de bază în creaţia tehnică. Tehnici
intuitive de activare a gândirii. Metoda probelor şi erorilor. Metode
psihologice de creaţie. Asaltul creierilor (Brainstormingul). Principiile de bază
ale Brainstormingul-ui. Metode psihologice de creaţie. Sinectica. Metoda
analizei valorii. Metode de evaluare a soluţiilor.
T5. Forme de protecţie a proprietăţii intelectuale. 5.1. Din istoria dreptului
asupra proprietăţii industriale. Etapele apariţiei şi dezvoltării reglementărilor
referitoare la proprietatea intelectuală. Formele de protecţie a proprietăţii
intelectuale. Structura descrierii de invenţie. Noţiunea de invenţie şi brevet de
invenţie. Revendicări. Clasificarea revendicărilor. Structura. Etapele de
expertiză a propunerii de invenţie. Elemente constitutive ale informaţiilor.
Definiţii. (Secretul comercial, KNOW-HOW, Proprietatea intelectuală).
Forme de cedare a drepturilor asupra proprietății intelectuale.
Total prelegeri:

4

2

4

2

8

2

8

2

6

2

30

10

2

0.5

Tematica seminarelor
Sem. 1. Efectuarea unei testări benevole a studenţilor privind gradul de inteligenţă
QI şi logică. Distribuirea sarcinilor lucrării grafo-analitice.
Sem. 2. Selectarea surselor de informaţie. Consultarea ediţiilor referative
periodice: buletine de brevete de invenţii; reviste de referate etc. Căutarea
soluţiilor tehnice prin utilizarea fondului de efecte fizice si geometrice. Test
de înțelegere verbală.

2

1

Sem. 3. Modelarea asaltului creierilor (brainstormingului) la soluţionarea
problemelor creative cu divizarea grupei m doua subgrupe: de generatori de
idei si experţi. Test de absurditate tehnică. Analiza problemelor legate de
efectuarea lucrării grafo-analitice.
Sem. 4. Activitatea de dezvoltare a aptitudinilor creative: dezvoltarea fluidităţii,
flexibilităţii, originalităţii în gândire. Activitate de antrenament procesual:
prezentarea activităţii; alegerea problemei; elaborarea soluţiilor; alegerea
soluţiilor; evaluarea activităţii. Test de pîrghii.
Sem. 5. Activităţi de modelare a activităţii inventive: Alegerea obiectului de
invenţie. Selectarea soluţiilor tehnice cunoscute în calitate de analog şi
prototip. Formularea sarcinii preliminare a temei de creaţie, folosind
procedeele euristice cunoscute. Elaborarea revendicărilor. Test de transmisii
mecanice. Analiza problemelor legate de efectuarea lucrării grafo-analitice.
Sem. 6. Elaborarea descrierii de invenţie în conformitate cu schema structurală
prevăzută de Legea privind brevetele de invenţie. Analiza problemelor
legate de efectuarea lucrării grafo-analitice.
Sem. 7. Testare privind evaluarea indicelui de inteligenţă. Test de recapitulare.
Susținerea lucrării grafo-analitice.
Total de laborator/seminare:

2

2

1

0.5

2

2

1

1

3

1

15

6

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Dulgheru V., Cantemir L., Carcea M. Creativitate tehnica : Ghid practic, UTM. - Chișinău :
U.T.M., 2005. p. 180. ISBN 9975-63-06-5.
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9975-63-06-5.
3. L. Cantemir, V. Dulgheru, M. Carcea. Inventica practică. Ed. AGEPI, 2000, 267p. ISBN
9975-9536-9-7.
4. V. Dulgheru, I. Tofan. Principiile creaţiei inginereşti. Chişinău. Ştiinţa, 1992, 144p.
5. V. Dulgheru. Principiile creaţiei inginereşti. / Îndrumar privind elaborarea lucrării grafoanalitice. Chişinău. Editura UTM, 1993, 31p.
6. Carcea M., Lorin C. Bazele creației tehnice : Psihologia creativității; Universitatea Tehnică
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7. Bejat E., Bejat M., Mînzat I. Creativitatea în știința, tehnică și învățământ : (Cercetări) /.... București : Editura didactică și pedagogică, 1981. p. 28
1. Pușcașu I. Colțun Gh. Universul inspirației creative : [material didactic complementar pentru
liceeni, pentru studenți, cadre didactice și specialiști în domeniu]. Chişinău : Tehnica-Info, 2007.
p. 208. ISBN 978-9975-63-042-9
2. Manolea, Gheorghe. Bazele cercetării creative. Academia de Științe Tehnice din România. București : Editura AGIR, 2006. p. 311. ISBN 978-973-720-090-7
3. Fryer M. Predarea și învățarea creativă. trad. de Nicolae Negru. - Chișinău : Editura Uniunii
Scriitorilor, 2004. p. 148. ISBN 9975-68-014-3.
4. Staniteanu L., Dusa P. Bazele creației tehnice în construcția de mașini /. - Iași : Editura
Universității Tehnice "Gh. Asachi", 1996p. 313.
5. Belous V. Inventica : Bazele creației tehnice și ale protecției industriale. Volumul 1 / Vitalie
Belous; Institutul Politehnic Iași ; Comisia Județeană Iași a Inginerilor și Tehnicienilor. Iasi1984. p. 280
6. Creația tehnica si fiabilitatea în construcția de mașini : Secția Mașini-unelte, scule și
dispozitive / Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iași, Facultatea de Mecanica. – Iași 1978. p.
383

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a principiilor fundamentale de creativitate
tehnică.

F.03.O.0.13. CREATIVITATEA TEHNICĂ ȘI MECANISME
(modul MECANISME)

1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Bazele Proiectării Mașinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
F – unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
3; 4
E, PA
curs
redusă)
fundamentală
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care
Curs
30/12

Ore auditoriale
Lucrări practice
30/10

Laborator
15/6

Lucrul individual
Ore de contact direct Studiu individual
75
75/122

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Mecanica Teoretică, Fizica, Matematica, Rezistența Materialelor; Desen tehnic
Citirea desenului tehnic, rezolvarea problemelor de cinematică, cineto-statică

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Pentru prezentarea materialului teoretic este nevoie de sala de curs cu tablă cât mai mare. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Lucrări
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul
laborator/practice de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia sau la finele
semestrului.
Curs

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice proiectării mecanismelor
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de elaborare
a mecanismelor plane și spațiale.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea mecanismelor plane cu bare, al
mecanismelor cu roți dințate și al mecanismelor cu camă.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode și programe de proiectare asistată pe calculatorȘ
AutoCad, SolidWorks, SAM etc.
CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii pentru mecanismele proiectate în relaţie cu procesele
tehnologice asociate.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea calităţii
și rezistenței pentru mecanismele proiectate în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor şi
metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii pentru
mecanismele proiectate în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea
acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii
tehnice din domeniu.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Capacitatea de a concepe creativ la nivel conceptual produse industriale, tehnologii,
echipamente şi maşini agricole, sisteme de producţie, elementele lor.
Capacitatea de gestiune şi management a proprietăţii industriale, de protecţie a proprietăţii
intelectuale.
Să înţeleagă şi să descrie structura mecanismului proiectat.
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea mecanismului proiectat.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ
frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Analiza structurală a mecanismelor plane.
T2. Analiza cinematică a mecanismelor
T3. Analiza dinamică a mecanimelor
T4. Analiza cineto-statică a mecanismelor
T5. Analizamecanismelor cu cuple superioare
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LP1. Analiza severității vibrațiilor în cazul rotoarelor echilibrate și neechilibrate
LL1. Echilibrarea (balansarea) rotoarelor neechilibrate
LP2. Analiza structurală al mecanismelor plane
LP3. Analiza cinematică al mecanismelor cu camă
LP4. Analiza mecanismelor cu roți dințate cu axe fixe
LP5. Analiza mecanismelor cu roți dințate cu axe mobile
LL2. Generarea danturii în evolventă prin metoda rulării
Total lucrări de laborator/seminare:

5
4
5
8
8
30

2
3
3
2
2
12

6
6
8
7
8
6
6
30/15

2
2
2
2
2
2
4
10/6

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1.I. I. Artobolevskii. Teoria mecanismelor şi maşinilor. Traducere din limba rusă. Chişinău, Ştiinţa,
1994, ISBN- 5-376-01626-9.
2. K.V. Frolov. Teoria mecanismelor și mașinilor. Traducere din limba rusă. Chișinău, Ed. ”Tehnica”,
2013, ISBN 978-9975-45-172-7.
3. Budescu E. Mecanisme. CURS., Iași, Ed. TEHNOPRESS, 2004, ISBN 973-702-097-9.
4. Macarișin S., Sochireanu A., Malcoci Iu. Teoria Mecanismelor și Mașinilor – Îndrumar de
proiectare, Chișinău, Ed. UTM., 2009, ISBN 978-9975-45-124-6.
5. Vișa I., Alexandru P., Talabă D., Alexandru C. Proiectarea funcțională a mecanismelor. Metode
clasice și moderne, Brașov, Ed. Lux Libris, 2004, ISBN 973-9458-17-3.
6.Teoria mecanismelor şi maşinilor. Îndrumar de laborator. Chişinău, Institutul Politehnic-1992.
7.Proiectarea mecanismelor cu cuple cinematice inferioare. Îndrumar metodic privind elaborarea
proiectului de an pe disciplina TMM. Chişinău, I.P.Ch., 1993
8.Proiectarea mecanismelor cu cuple cinematice superioare. Îndrumar metodic privind elaborarea
proiec-tului de an pe disciplina TMM. Chişinău, I.P.Ch., 1993
9.К. В. Фролов. Теория механизмов и машин. Учебник для вузов. Москва, «Высшая школа»,
1987.
10.I.I. А. С. Кореняко. Теория механизмов и машин. Киев, «Вища школа», 1976.
11. О.Н. Левитская, Н.И. Левитский. Курс теории механизмов и машин. Учебное пособие для
вузов. Москва, «Высшая школа», 1985.
12. Г.Н. Дивойно. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. Минск,
«Вышэйшая школа», 1986.
1.G. Pelecudi şi al. Mecanisme. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti, 1985.
2.T. Tutunaru, Gh. Lazaride, T. Demian. Teoria mecanismelor şi organe de maşini. Editura didactică
şi pedagogică, Bucureşti, 1962.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare și realizare al analizei structurale,
cinematice, dinamice, cineto-statice în cazul mecanismelor plane cu bare, mecanismelor cu roți dințate și cele cu camă

F.04.O.0.14. BAZELE PROIECTĂRII MAȘINILOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
IV
F – unitate de
E
III (învăţământ cu frecvenţă
V
curs
PA
redusă)
fundamentală
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
6

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
180 zi
180 fr

Din care
Ore auditoriale
Seminar/
Curs
Laborator
60
15/15
16
8/4

Proiect
de an
60
60

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
15
60

Pregătire aplicaţii
15
32

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Grafică inginerească, Matematica, Fizică, Studiul materialelor, Mecanica teoretică. Teoria
mecanismelor şi maşinilor
Efectuarea calculului matematic, elaborarea unui desen, alegerea materialului unei piese conform
condiţiilor impuse.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/Proi
ectare

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi încălcarea disciplinei
în timpul cursului.
Studenţii vor studia construcția și executa încercarea organelor de mașini de utilizare generală,
vor efectua analiza structurală şi cinematică, vor calcula la rezistenţă elementele constructive ale
organelor de maşini, vor executa proiectarea constructivă.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Competenţe
transversale

CG. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării organelor de
maşini.
 Cunoştinţe de bază în domeniu
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică
 Creativitatea
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Capacitatea de a învăţa
 Flexibilitatea şi interdisciplinaritatea
 Capacitatea de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei
 Capacitatea de a lucra autonom şi în echipă
CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor
specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea
acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice
din domeniu.
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Însuşirea procedeelor de calcul şi proiectare a organelor de maşini şi mecanisme.

Obiectivele
specifice

Să înţeleagă, să descrie structura şi să efectueze analiza structurală şi cinematică unui mecanism.
Să selecteze materialele şi să calculeze la rezistenţă organe de maşini şi mecanisme simple.
Să proiecteze noduri de organe de maşini.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Noţiuni generale. Definirea organelor de maşini, Clasificarea. Criterii de bază ale
capacităţii de funcţionare. Criterii de calcul. Siguranţa în funcţionare și fiabilitatea.
Direcţii principale de ridicare a fiabilităţii maşinilor. Materiale folosite pentru
confecţionarea organelor de maşini, cerinţe impuse asupra materialelor. Tipuri de
sarcini utilizate la proiectarea organelor de maşini. Regimuri de încărcare.
T2. Transmisii mecanice. Principiile de funcţionare şi clasificarea transmisiilor
mecanice. Caracteristici de lucru ale transmisiilor.
Transmisii prin angrenare :
Angrenaje cu dinți în profil evolventic: Transmisii cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi
drepţi şi înclinaţi; transmisii cu roţi dinţate conice cu dinţi drepţi, înclinaţi şi
curbiilinii, angrenaje pentru arbori încrucişaţi în spaţiu (cilindric elicoidal,
hipoidal, melc-roată melcată). Elementele geometrice și particularități ale
angrenajelor, forţele din angrenaje, moduri și cauze de deteriorare a danturii,
materiale și cerințe impuse materialelor pentru roți, calculul la rezistenţă al
angrenajelor la solicitările de încovoiere a dintelui σF şi de oboseală superficială de
contact a flancurilor dinţilor (pitting) σH.
Transmisii planetare: cu roți dințate cilindrice și conice, cu roți flexibile (armonice),
precesionale. Consideraţii generale, criterii de clasificare, avantaje şi dezavantaje,
domenii de utilizare, particularități cinematice şi geometrice. Particularităţile
calculului transmisiilor planetare, aspecte constructive.
Transmisii prin lanţuri: Clasificarea, domenii de utilizare. Elemente geometrice şi
cinematice. Sistemul de forţe şi randamentul. Probleme de frecare şi uzare.
Elemente de calcul, aspecte constructive.
Transmisii prin fricţiune:
Transmisii prin curele: Consideraţii generale, clasificări, domenii de utilizare,
materiale pentru curele. Elemente geometrice şi cinematice ale transmisiei prin
curele. Forţele din curea şi forţa de întindere a curelei, tensiuni în curea.
Alunecarea elastică şi patinarea, randamentul transmisiei. Metoda de calcul a
transmisiilor prin curele late. Particularităţile de calcul a transmisiilor prin curele
trapezoidale.
Transmisii cu roți de fricţiune şi variatoare de turaţie: Transmisii prin fricţiune cu roţi
cilindrice şi conice, elemente geometrice şi cinematice. Aspecte de calcul.
Variatoare de turaţie, consideraţii generale, clasificări, domeniul de utilizare.
Elemente geometrice şi de calcul, aspecte constructt.
T3. Osii şi arbori.
Generalităţi: caracterizare şi rol funcţional, clasificări. Elemente constructive ale
osiilor şi arborilor, materiale şi indicaţii tehnologice.
Calculul osiilor şi arborilor drepţi. Calculul de dimensionare prealabilă. Elaborarea
schemei de calcul, calculul la încovoiere şi răsucire. Proiectarea constructivă.
Verificarea arborilor la rezistenţă de oboseală. Calculul arborilor la rigiditate.
T4. Lagăre și ghidaje.
Lagăre cu rostogolire (rulmenţi). Consideraţii generale, caracterizarea lagărelor cu
rostogolire, elementele constructive componente, forma corpurilor de rostogolire,
clasificare. Principalele tipuri de rulmenţi. Elemente de calcul a rulmenţilor.
Calculul rulmenţilor la capacitatea de încărcare dinamică, sarcina dinamică

4

2

24

6

6

2

8

2

echivalentă şi durabilitate. Aspecte constructive. Proiectarea lagărelor cu rulmenţi.
Ungerea, montarea şi demontarea rulmenţilor.
Lagăre cu alunecare. Consideraţii generale. Clasificare. Materiale şi tehnologii de
realizare a cuzineţilor. Funcţionarea lagărelor în regim de frecare uscată, limită sau
mixtă. Calculul şi elemente constructive. Ungerea hidrostatică şi hidrodinamică a
lagărelor cu alunecare.
Ghidaje cu rostogolire și alunecare. Aspecte funcţionale, de calcul şi
constructive.
T5. Asamblări. Caracteristica generală și clasificarea asamblărilor.
Asamblări cu elemente filetate. Generalităţi. Principii de funcţionare. Parametrii de
bază a filetului. Clasificarea fileturilor conform formei geometrice şi destinaţiei.
Tipuri principale ale asamblărilor filetate. Materiale pentru şuruburi şi piuliţe.
Elemente din teoria cuplului elicoidal (şurub-piuliţă), sistemul de forţe în cuplul
şurub-piuliţă, randamentul cuplului elicoidal, autofrânarea. Solicitări ale filetului
şurubului şi al piuliţei. Calculul şurubului montat cu strângere prealabilă, sarcina
exterioara acţionează in planul de îmbinare a pieselor asamblate (șurubul montat
cu joc si fără joc). Calculul şurubului montat cu strângere prealabilă, sarcina
exterioara acţionează pe direcţia axială a şurubului. Solicitări suplimentare ale
şuruburilor (cu sarcină excentrică).
Asamblări prin angrenare. Asamblări prin pene şi caneluri, cu elemente profilate,
bolţuri şi ştifturi. Caracteristica generală, clasificări, elemente de calcul.
Asamblări prin nituri. Caracterizarea construcţiilor nituite, clasificarea, utilizarea
materialelor noi în procesul de nituire. Elemente de calcul al asamblărilor nituite.
Asamblări prin sudate, lipire şi încleiere. Caracterizarea construcţiilor sudate,
clasificarea. Calculul îmbinărilor sudate (suduri cap la cap, de colţ în diverse
cazuri de poziţie şi de solicitare). Elemente constructive și principii pentru
proiectarea raţională a organelor de maşini sudate. Lipirea şi încleierea, elemente
de calcul.
Asamblări prin frecare. Asamblări prin presare, caracteristica generală, elemente de
calcul. Asamblări prin strângere pe con şi inele tronconice, generalităţi, elemente
de calcul.
T6. Cuplaje mecanice. Consideraţii generale. Caracterizare. Rol funcţional şi
clasificarea cuplajelor.
Cuplaje permanente fixe şi mobile cu elemente intermediare rigide, mobile cu
elemente intermediare elastice (metalice sau din elastomeri. Principii de
funcţionare. Tipuri constructive. Cuplaje permanente.
Cuplaje intermitente. Ambreiaje şi cuplaje automate. Principii de funcţionare şi tipuri
constructive.

14

3

4

1

Total prelegeri

60

16

Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Studiul reductorului cu roti cilindrice
LL2. Studiul reductorului cu angrenaj melcat
LL3. Încercarea reductorului cu angrenaj melcat
LL4. Studiul rulmenților și a lagărelor cu rulmenți
LL5. Încercarea rulmenților
LL6. Studiul asamblărilor cu elemente filetate
LL7. Studiul cuplajelor mecanice
Total lucrări de laborator

2
2
2
2
2
2
3
15

1

3

1

4

3

4

1

1
1
1
4

Tematica seminarelor
S.1. Împărțirea sarcinilor pentru proiectul de an. Calculul parametrilor cinematici și de
forță ai mecanismului
S.2. Calculul de proiect al angrenajului reductorului. Alegerea materialului
angrenajului și determinarea tensiunilor admisibile. Dimensionarea angrenajului cu
roți dințate cilindrice. Calculul forțelor în angrenaj. Calculul de verificare a
angrenajului. Proiectarea constructivă a roții dințate.
S.3. Calculul arborilor. Calculul de predimensionare. Calculul de dimensionare.
Proiectarea constructivă a arborilor.

S.4. Calculul de verificare a rulmenților.

2

1

S.5. Calculul asamblărilor. Calculul asamblărilor prin pene. Calculul asamblărilor prin

3

2

16

8

caneluri. Calculul asamblărilor filetate.
Calculul asamblărilor sudate.
Total seminare

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. M.N. Ivanov. Organe de maşini. Traducere din limba rusă. Chişinău, Editura "Tehnica",
2. Gafiţeanu M., Bostan I., Dulgheru V. ş.a. organe de maşini. Vol.1 şi 2. Bucureşti.Editura
Tehnică, 2002.
3. Gafîţanu M. Organe de maşini. Bucureşti, Vol.1 şi 2. Editura Tehnică, 1984.
4. 1„D. Pavelescu, Gh, Rădulescu, M. Gafiţanu, I. Crudu. Organe de maşini. Vol.1. Ed.
Didactică şi pedagogică. Bucureşti, 1985.
5. Grigoraş, C. Ştirbu, R. Grigorescu, F. Tudose Sandu-Ville. Bazele proiectării maşinilor.
Vol.1 şi 2. Chişinău, Ed. Tehnica-Info, 2000.
6. Chişu A., Matieşan D.ş.a. Organe de maşini. Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică,
1981. Bostan I., Dulgheru V., Grigoraş Ş. Transmisii planetare, precesionale şi armonice.
Atlas. Ed. Tehnică, Bucureşti-Ed. „Tehnica", Chişinău, 1997, 200p.
1. Ivanov M.N. Detali maşin. M., Vysşaia şscola. 1984.
2. Kudreavţev V .N. Detali maşin. M. „Maşinostroenie”, 1980.
3. Zablonskii K.I. Detali maşin. Kiev, Vysşaia şcola, 1985
4. Reşetov D.N. Detali maşin. M., Maşinostroenie,1989.
5. Bostan I. Pretessionnye peredaci s mnogoparnym zaţeplenîem. Chişinău, Ştiinţa, 1991
6. I. Bostan A. Oprea. Bazele proiectării maşinilor. Îndrumar de proiectare. Chişinău,
Ed.'Tehnica Info", 2000, 312p.
7. Moldovean Gh., Bostan I. ş.a. Proiectarea arborilor drepţi din transmisiile mecanice.
Braşov, 1995.
8. Bostan I., Dulgheru V. Proiectarea transmisiilor precesionale. îndrumar la proiectul de an
„Organe de maşini" I.P.Ch., Chişinău, 1993, 45p.
9. Dunaev P.F. Construirovanie uzlov i detalei maşin. M., Vysşaia şcola, 1985.
10. Detali maşin. Atlas construcţii. Sub red. D.N.Reşetov. M., Maşinostroenie, 1982.
11. Anuriev V. I. Spravocinic constructora maşinostroitelea. V. 1, 2, 3, M.: Maşinostroenie,
1978.
12. Podşipnichi cacenia: Spravocinic - catalog. Sub red. V.N.Narâşchin şi R.V. Korostasevscii.
- M.: Maşinostroenie, 1984.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii mecanismelor de bază, metodelor de analiză
structurală şi cinematică, de calcul şi proiectare a lor.

F.04.O.0.15. TERMOTEHNICA
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă)
III (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Procese, Maşini şi Instalaţii Industriale
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
F – unitate de
4
E
curs
5
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
zi / fr
120

Din care
Ore auditoriale (zi / fr)
Curs

Seminar

Laborator

30/8

15/4

15/4

Proiect de an

Lucrul individual (zi / fr)
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/52
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului
de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica superioară, Fizica tehnică, Desen tehnic şi infografica, Mecanica teoretică, Studiul
şi tehnologia materialelor, Rezistenţa materialelor, Teoria mecanismelor şi creativitatea tehnică.
Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnice şi tehnologice, pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de conversie, transport şi utilizare a
diferitelor forme de energie (mai ales termică şi mecanică).

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este necesarun proiector şi un calculator.
Nu va fi tolerată perturbarea bunei desfășurări a cursului de către studenții care întârzie și cei
care au apeluri telefonice.Absențele vor fi recuperate prin susținerea publică a referatelor la
tema dată.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării de laborator – o săptămână după efectuarea acesteia.
La seminare studenții vor rezolva probleme care să contribuie la înțelegerea mai bună a cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CPL1.Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării utilajului tehnologic industrial.
 Explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice a unor calcule specifice ingineriei mecanice.
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării tehnice utilajului tehnologic din domeniu.
 Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor la etapa de proiectare, fabricare și
exploatare tehnică a utilajului tehnologic.
CPL2.Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a utilajului tehnologic
industrial.
 Interpretarea metodelor de organizare și gestionare a proceselor de exploatare a utilajului
tehnologic din domeniu.
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizarea și gestionare
exploatării tehnice a utilajului tehnologic din domeniu.
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație utilajului
tehnologic industrial.
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea unor variate procese tehnologice de
reparație a utilajului tehnologic din domeniu.
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de
reparație a utilajului tehnologic din domeniu.
 Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de executare a proceselor
tehnologice de reparație a utilajului tehnologic din domeniu.

CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv
cu utilizarea tehnologiilor informaționale.
 Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice
specifice domeniului.
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor metode de elaborare a
proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului.
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice
domeniului profesional.
 Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a proiectelor tehnice și
tehnologice specifice.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Îmbunătăţirea tehnologiilor de conversie, transport şi utilizare a diferitelor forme de energie
(mai ales termică şi mecanică), în principal prin reducerea pierderilor şi creşterea
randamentelor.

Obiectivele
specifice

Caracterizarea unui sistem termodinamic, a proceselor și a principiilor termodinamice.
Înțelegerea ciclurilor termodinamice și a proceselor cu gaze perfecte și reale .
Înțelegerea fenomenelor de transfer a căldurii și a metodelor de realizare a transferului termic.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de
ore
zi / fr

Tematica activităţilor didactice

Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Structura şi scopul disciplinei.
T2. Termodinamica tehnică. Sistem termodinamic. Parametri de stare ai sistemului. Lucrul
termodinamic. Căldura. Cicluri termodinamice.Gaze perfecte. Procese cu gaze perfecte.
Gaze reale.Ciclurile motoarelor cu ardere internă.Ciclurile instalaţiilor cu turbine cu abur şi cu
turbine cu gaze.
T3. Transfer de căldură. Felurile de transfer de căldură (conducţia, convecţia şi radiaţia).
Schimbătoare de căldură.
T4. Combustibili. Instalaţii de cazane. Căldura de ardere.Elementele constructive ale instalaţiei
de cazane. Bilanţul termic al cazanului.
T5. Instalaţii de forţă şi motoare termice.Compresoare, suflante, ventilatoare, pompe: tipuri,
particularităţi de funcţionare, dimensionarea.Motoare cu ardere internă. Turbine cu abur. Turbine
cu gaze. Centrale Termoelectrice cu turbine cu gaze.
T6. Conservarea energiei. Surse regenerabile de energie.
Total prelegeri
Tematica seminarelor
S1.Rezolvarea problemelor de termodinamică a fluidelor. Calculele proceselor.
S2. Primul principiu al termodinamicii. Calculul cantităţii de căldură şi lucrul produs de maşinile
termice.
S3, S4. Al doilea principiu al termodinamicii. Ciclurile motoarelor cu ardere internă.
S5.Rezolvarea problemelor de transfer de căldură prin conducţie, convecţie şi radiaţie.
S6. Calculele caracteristicilor schimbătoarelor de căldură.
S7. Căldura de ardere. Bilanţul termic al cazanelor. Calcule.
Total seminare
Tematica lucrărilor de laborator
LL1Determinarea coeficientului conductibilităţii termice a materialelor prin metoda de ţeavă.
LL2. Studierea transferului de căldură prin convecţie liberă de la un cilindru orizontal.
LL3. Determinarea titlului de vapori de apă.
LL4. Studiul ciclului instalaţiei frigorifice cu comprimare de vaporiprin intermediul pachetului de
programe CoolPack.
Total lucrări de laborator

2/1
8/3

8/1
6/1
4/1
2/1
30/8
2/0,5
2/0,5
4/1
2/0.5
2/0.5
3/1
15/4
4/1
4/1
4/1
3/1
15/4

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

GuţuA., PalaşS., GuţuC. Generarea durabilă a energiei. Chişinău, 2007
Badea A. A. Bazele transferului de căldura și masă. Editura Academiei Romane, 2004, 258p.
Arvarov A. şi a. Termotehnica. Lumina, 1991.
Кирилиллин Â.А., Сычеâ Â.Â., Шейндлин А.Е. "Техническаятермîдинамика" М.:
Издательстâî МЭИ, 2008 ă.
1. Al-Shemeri T. Engineering Thermodynamics. 1st edition, 2010.
2. Rajput R. K. Engineering Thermodynamics. ThirdEdition, New Delhi - Boston, USA, 2007.
1.
2.
3.
4.

9. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Demonstrarea cunoștințelor privind materialul expus în lucrarea de examinare finală.

Examen final
40%

F.04.O.0.16. MECANICA FLUIDELOR, ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă);
II (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică Industrială şi Transporturi
Inginerie şi Management Industrial
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
4
E
F.04.0.0.16
4
E
F.04.0.0.16
-

Credite
ECTS
4
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

Laborator

120

30/10

15/6

15/6

Ore auditoriale
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50
30/48

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica mecanica, desenul tehnic, studiul materialelor.
Cunoaşterea echipamentului hidraulic şi pneumatic şi metodelor de reglare a vitezei organelor de
lucru al utilajului tehnologic.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este necesar de calculator, proiector,
ecran şi albumuri la cursul „Sisteme hidraulice şi pneumatice”

Laborator/
seminar

Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării practice – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere
a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
profesionale

CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice şi tehnologice specifice domeniului, mecanicii fluidelor,
acţionărilor hidraulice şi pneumatice cu utilizarea tehnologiilor informaţionale.
 Descrierea conceptelor şi metodelor tehnice şi tehnologice, specifice mecanicii fluidelor,
acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor metode de elaborare a
proiectelor tehnice şi tehnologice specifice mecanicii fluidelor, acţionărilor hidraulice şi
pneumatice.
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice şi tehnologice specifice
mecanicii fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de elaborare a proiectelor tehnice şi
tehnologice specifice mecanicii fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Elaborarea proiectelor tehnice şi tehnologice specifice mecanicii fluidelor, acţionărilor
hidraulice şi pneumatice cu utilizarea tehnologiilor informaţionale.
CPL6. Organizarea activităţii economice profitabilă a întreprinderii în domeniul mecanicii
fluidelor acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Descrierea modalităţilor de organizare a activităţilor economice în domeniul mecanicii
fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Explicarea şi interpretarea unor metode eficiente de organizare a activităţii economice
profitabile în domeniul mecanicii fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Aplicarea unor metode eficiente de organizare a activităţii tehnice profitabile în domeniul
mecanicii fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Evaluarea critică a nivelului calitativ de organizare a activităţii tehnice a întreprinderii în
domeniul mecanicii fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.
 Elaborarea programului anual de activitate ale unei întreprinderi în domeniul mecanicii
fluidelor, acţionărilor hidraulice şi pneumatice.

Competenţe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată şi eficientă.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea sistemelor de acţionare şi comandă hidraulică şi pneumatică a MSP.
Să cunoască legile principale a mecanicii fluidelor.
Să cunoască construcţia, principiul de funcţionare şi caracteristicile tehnice a echipamentului
hidraulic şi pneumatic.
Să cunoască metodele de reglare a vitezei OL şi caracteristicile de bază ale sistemului hidraulic
şi pneumatic.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1. Noţiuni introductive. Proprietăţile fizice ale mediilor fluide. Obiectul de studiu
al Mecanicii Fluidelor. Medii continue. Numărul Knudsen şi sensul lui fizic. Metode
de cercetare aplicate în Mecanica Fluidelor. Densitatea şi compresibilitate.
T2. Starea de tensiune în mediile fluide continue.
Natura fizică a forţelor exercitate în mediile fluide. Starea de tensiune în fluidele în
mişcare. Presiunea. Definiţia presiunii prin prisma stării de tensiune. Presiunea în
interiorul fluidelor. Legea lui Pascal. Aparate de măsură a presiunii bazate pe legea
fundamentală a hidrostaticii şi pe fenomenul de deformaţie a unor corpuri elastice.
Ecuaţiile generale de mişcare a mediilor fluide continue exprimate prin tensiuni
(ecuaţiile lui Cauchy)
T.3. Statica fluidelor.
Ecuaţiile de echilibru ale fluidelor. Interpretarea fizică a ecuaţiilor de echilibru.
Integrala primă a ecuaţiilor de echilibru – relaţia fundamentală a staticii fluidelor.
Noţiune de sarcină hidrostatică. Forme particulare ale relaţiei fundamentale a staticii
fluidelor. Legea de bază a hidrostaticii şi aplicaţiile ei în tehnică (presa hidraulică şi
vase comunicante). Forţe de acţiune ale fluidelor în repaus asupra unor pereţi solizi
(peretele plan înclinat). Repausul relativ al fluidelor în mişcare de translaţie uniformă
şi în mişcare de rotaţie uniformă.
T.4. Cinematica fluidelor.
Două metode de studiu a mişcării fluidelor. Elemente de cinematica fluidelor: linie de
curent, traiectorie, suprafaţă de curent, tub de curent, suprafaţă de curent, tub de curent,
suprafaţă vie, jet de fluid, debit volumic şi debit masic, viteză medie pe secţiune.
Acceleraţia particulei fluide. Noţiune de derivată substanţială. Componentă locală şi
componentă convectivă a acceleraţiei particulei fluide. Clasificarea mişcărilor
fluidelor. Ecuaţia de continuitate (formele integrală, diferenţială şi hidraulică).
T.5. Dinamica fluidelor.
Starea de tensiune în fluidele perfecte. Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor perfecte
(formele vectorială şi scalară). Interpretarea fizică a ecuaţiilor de mişcare. Integrala
primă sau relaţia lui Bernoulli. Teorema lui Bernoulli. Interpretarea geometrică şi
energetică a relaţiei lui Bernoulli. Noţiune de sarcină hidrodinamică. Consecinţe şi
aplicaţii ale relaţiei lui Bernoulli. Curgerea prin orificii şi ajutaje. Calculul timpului de
golire. Aparate de măsură a vitezelor şi debitelor bazate pe relaţia lui Bernoulli.
T6. Teoremele fundamentale ale dinamicii fluidelor perfecte şi aplicaţiile lor
tehnice.
Forţele exercitate de fluidele în mişcare şi calculul lor. Prima teoremă a impulsului –
teorema cantităţii de mişcare. Aplicaţii ale primei teoreme a impulsului. Reacţiunea
jetului de fluid pe un cot şi pe o placă plană. A doua teoremă a impulsului – teorema
momentului cinetic. Aplicaţii ale teoremei a doua a impulsului. Cuplul dezvoltat de o
turbină hidraulică radială.

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

1

2

1

T7. Dinamica fluidelor vâscoase şi elemente de teoria stratului limită.
Structura hidrodinamică a curgerii fluidelor vâscoase. Numărul Reynolds şi sensul lui
fizic. Relaţia lui Bernoulli pentru fluide reale. Calculul pierderilor de presiune.
Relaţia Darcy-Weyssbach. Noţiune de diametru echivalent. Ecuaţiile de mişcare a
fluidelor vâscoase. Interpretarea fizică a ecuaţiilor de mişcare. Mişcarea laminară în
conducte de secţiune circulară. Mişcarea turbulentă în conducte netede şi rugoase.
Diagrama lui Moody. Formarea stratului limită dinamic. Ecuaţiile de mişcare în
stratul limită laminar (ecuaţiile lui Prandtl).
T8. Noţiuni generale despre sistemele de acţionare hidraulică şi pneumatică.
Componenţa, principiul de funcţionare şi caracteristicile de bază. Avantajele şi
dezavantajele sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică.
T9. Pompele şi motoarele hidraulice utilizate în sistemul de acţionare hidraulică
(SAH). Destinaţia, clasificarea, construcţia, principiul de funcţionare, simbolizarea şi
caracteristicele de bază.
T10. Pierderile volumice şi randamentul volumic al pompelor şi motoarelor
hidraulice. Pierderile mecanice şi randamentul mecanic şi total al pompelor şi
motoarelor hidraulice.
T11. Pompele şi motoarele hidraulice cu roţi dinţate. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T12. Pompele şi motoarele hidraulice cu palete. Construcţia, schema constructivă,
principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T13. Pompele şi motoarele hidraulice cu pistonaşe axiale. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T14. Pompele şi motoarele hidraulice cu pistonaşe radiale. Construcţia, schema
constructivă, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază.
T15. Circuite hidraulice pentru reglarea vitezei organelor de lucru. Reglarea volumică
a vitezei organelor de lucru pentru mişcare rotativă. Schemele reglării, principiul de
funcţionare şi caracteristicele de bază a reglării.
T16. Reglarea volumică a vitezei organelor de lucru pentru mişcare liniară. Schema
reglării, principiul de funcţionare şi caracteristicele de bază a reglării.
T17.Reglarea rezistivă a vitezei organelor de lucru, când droselul este montat la
intrare, ieşire şi paralel motorului hidraulic. Schemele reglării, principiul de
funcţionare şi caracteristicile de bază. Stabilizarea vitezei organelor de lucru pentru
reglarea rezistivă a vitezei. Schema stabilizării vitezei, principiul de funcţionare şi
caracteristicile de bază.
Total prelegeri:
Tematica seminarelor
LL1. Aparataj pneumatic pentru prepararea aerului comprimat. Studierea construcţiei,
principiului de funcţionare, simbolizarea şi selectarea filtrelor pneumatice şi
unităţilor modulare F.R.L.
LL2. Aparataj pneumatic pentru reglarea presiunii aerului comprimat. Studierea
construcţiei, principiului de funcţionare, simbolizarea şi utilizarea aparatajului
pneumatic pentru reglarea presiunii aerului comprimat normal închise şi normal
deschise.
LL3. Supape pneumatice de sens. Studierea construcţiei, clasificarea, simbolizarea
grafică şi exemple de utilizare a supapelor pneumatice de sens simple şi duble.
LL4. Aparataj pneumatic pentru reglarea debitului aerului comprimat. Studierea
construcţiei, clasificarea, simbolizarea grafică şi exemple de utilizare a droselelor
de cale pneumatice.
LL5. Distribuitoare pneumatice,studierea construcţiei, clasificarea, principiului de
funcţionare, simbolizarea grafică şi exemple de montaj a distribuitoarelor
pneumatice.
Total seminare:

3

1

2

0,5

1

-

2

0,5

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

2

1

2

1

4

2

30

10

2

0,5

4

2

3

1

2

0,5

4

2

15

6

3

-

4

2

Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Construirea liniei piezometrice şi de presiune hidraulică prin interpretarea
grafică a ecuației lui Bernoulli
LL2. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic de reglare şi control al
presiunii cu acţiune directă

LL3. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic de reglare şi control al
presiunii cu acţiune indirectă.
LL4. Studierea şi experimentarea aparatajului hidraulic de reglare şi control a
debitului.
Total lucrări de laborator:

4

2

4

2

15

6

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Javgureanu V. Acţionări hidraulice şi pneumatice în maşini şi sisteme de producţie. Manual
pentru instituţii superioare de învăţământ. Chisinau, 2011, UTM, 461 p.
2. Javgureanu V., Bartha I. Acţionări hidraulice şi pneumatice. Vol.2, Editura „TEHNICAinfo”. Manual pentru instituţii de învăţământ superior, Chisinau, 2002-420 p.
3. Bartha I, Javgureanu V. Hidraulica. Vol1, Editura TEHNICA-INFO, Chișinău, 1999 – 460 p.
4. Axinti G., Axinti A.G. Acţionări hidraulice şi pneumatice. Editura TEHNICA-INFO,
Chișinău, 2006, vol.1 – 602 p., vol.2 – 290 p.
5. Axinti G., Axinti A.G. Acţionări hidraulice şi pneumatice. Editura TEHNICO-INFO,
Chisinau, 2009, vol. 3 - 327 p.
1. Bălăşoiu V. Acţionări şi comenzi hidropneumatice. Institutul Politehnic Timişoara, 1991,
357 p.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, seminare şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii legilor principale a mecanicii fluidelor; aparatajului
hidraulic şi pneumatic, reglării vitezei organelor de lucru şi caracteristicilor de bază a acestora.

Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale
G.01.O.0.17. LIMBA ROMÂNĂ (alolingvi) I
1. Date despre unitatea de curs/modul
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Anul de studiu
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
G – discipline de
I (învăţământ cu frecvenţă la
1
formare a abilităţilor şi
zi);
E
competenţelor generale
1
I (învăţământ cu f/r)
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
-

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30 / 10

Ore auditoriale

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
an
teoretic
-

Pregătire aplicaţii
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilități de cunoaștere și înțelegere a limbii la nivel elementar
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Seminar

Suport
tehnic

În procesul de învăţământ, eficiența învățării unei limbi depinde de următoarele condiții:
1. particularitățile individuale ale subiecților educaționali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,
3. transferul de cunoștințe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învățare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învățământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională și personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor
de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Însuşirea unei limbi străine.

Obiectivele
specifice

De a dezvolta competențe de comunicare într-o limbă străină;
De a actualiza achizițiile lingvistice în vederea susținerii unei expuneri pe marginea unui subiect
de interes general;
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Importanţa limbii oficiale într-un stat de drept
Unitatea 2. Descrierea mediului universitar
Unitatea 3. Moldova de azi
Unitatea 4. Procedeul de a obține un loc de muncă
Unitatea 5. Respectarea etichetei lingvistice și comportamentale în mediul de
afaceri
Unitatea 6. Mijloace de informare în masă
Total ore practice:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
6
4
4
6

2
2
2

4

2

6
30

2
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Moscalenco L., Mustea V., Hodinitu E., Curs de limbă română pentru studenţii alolingvi,
Editura ”Tehnica UTM”, Chişinău, 2016.
2. Purice M., Guțu V. Limba română în școlile alolingve. Lumina, 2004.
3. Cristei T., Şepelev G., Mitul cuvântului, Chişinău, Lumina 1998.
4. Nicolaescu-Onofrei L. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Ed. Cartier, 2006.
1. Șchiopu C. Limba și literatura română. Teste integrative de evaluare a competențelor
lingvistice. Editura Lyceum, 2012.
2. Cartaleanu T. ș.a. Limba și literatura română. Ghidul profesorului. Știința, 2003.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lecții;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic dat.

G.02.O.0.18. LIMBA ROMÂNĂ (alolingvi) II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Semestrul

I (învăţământ cu frecvenţă la
zi);
I (învăţământ cu f/r)

2
2

Tip de
evaluare

Categoria
formativă

E

G – discipline de
formare a abilităţilor
şi
competenţelor
generale

Categoria
de
opţionalitate
O - unitate
de curs
obligatorie

Credite
ECTS
-

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30 / 10

Ore auditoriale

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului Abilități de cunoaștere și înțelegere a limbii la nivel elementar
de învăţământ
Conform
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă
competenţelor

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Seminar

Suport tehnic

În procesul de învăţământ, eficiența învățării unei limbi depinde de următoarele condiții:
1. particularitățile individuale ale subiecților educaționali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,
3. transferul de cunoștințe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învățare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învățământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Realizarea a unui portofoliu sau a unei comunicări pentru o conferință științifică cu
utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii de autonomie
restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de
posedare a limbii străine în domeniu de specialitate.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională și personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi
pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a
cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivele
specifice

A studia terminologia aferentă specialităţii în baza unei selecții de documente scrise ce
abordează subiecte de specialitate.
A însuşi tehnicile de lucru cu documentul scris în vederea asigurării înţelegerii acestuia:
- reperarea cuvintelor-cheie,
- identificarea echivalentului terminologic în limba maternă,
- definirea unităţilor de vocabular (generic, trăsături conceptuale, destinaţie),
- fixarea structurilor de limbă caracteristice discursului specializat.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă/red.

Tematica prelegerilor
Unitatea 7. Progresul tehnic
Unitatea 8. Forțele care se opun progresului tehnic
Unitatea 9. Obiectul și diviziunile mecanicii
Unitatea 10. Studiul organelor de mașini
Unitatea 11. Utilaje și tehnologii de prelucrare a pieselor metalice
Total ore practice:

6
6
6
6
6
30

2
2
2
2
2
10

8. Referinţe bibliografice
1. Moscalenco L., Mustea V., Hodinitu E., Curs de limbă română pentru studenţii alolingvi,
Editura ”Tehnica UTM”, Chişinău, 2016.
2. DEX. Ediția II-a. Univers enciclopedic, 2003.
3. Nicolaescu-Onofrei L. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Ed. Cartier, 2006.
Suplimentare 1. Șchiopu C. Limba și literatura română. Teste integrative de evaluare a competențelor lingvistice.
Editura Lyceum, 2012.
2. Cartaleanu T. ș.a. Limba și literatura română. Ghidul profesorului. Știința, 2003.
Principale

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic dat.

G.01.O.0.19. EDUCAȚIA FIZICĂ I / G.01.O.0.20. EDUCAȚIA FIZICĂ II
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă)

Energetică și Inginerie Electrică
Educație Fizică și Sport
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
1
G – discipline de
2
C-colocviu formare a abilităţilor şi
competenţelor generale

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
-

2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în planul
de învăţământ

Ore auditoriale
Lecții
Curs
practice
30

60

Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
-

Pregătire aplicaţii
-

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului
de învăţământ

Conform
competenţelor

Dezvoltarea fizică armonioasă, dobândirea unui potenţial biologic capabil să asigure o stare
de sănătate bună, care să sporească eficienţa şi calitatea activităţilor profesionale sociale
viitoare, formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice (didactice, tehnice, igienice,
medicale, organizatorice)
Învăţarea, consolidarea, perfecţionarea unor deprinderi şi priceperi motrice din anumite
ramuri sportive

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Lecții practice

participarea la probe de evaluare şi la competiţii sportive pentru membrii echipelor
reprezentative: participarea la concursuri de selecţie, la antrenamente colective şi la
competiţii.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale





Competenţe
transversale






Inițierea în teorie și metodica educației fizice și sportului;
iniţierea în practicarea unor ramuri sportive: volei, baschet, fotbal, minifotbal,
badminton, atletism, tenis de masă, șah, joc de dame etc.
dezvoltarea calităţilor motrice necesare (rezistenţa, viteza, forţa, suplețe, îndemânare,
abilitatea,relaxarea);
conştientizarea şi importanţa necesităţii practicării sistematice a exerciţiilor fizice;
efecte sanogenetice, sociale la practicarea exerciţiilor fizice;
cunoştinţe şi priceperi metodologice pentru elaborarea unui complex de exerciţii fizice
pentru gimnastica de înviorare, gimnastica în producţie, luând în considerare genul,
dezvoltarea fizică, starea sănătăţii (diagnozei).
autocontrolul la practicarea exerciţiilor fizice

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Obiectivele
specifice

Inițierea și dezvoltarea calităților motrice
- formarea în continuare a cunoştinţelor teoretice şi a priceperilor în domeniul culturii fizice,
- aplicarea lor în menținerea și fortificarea stării sănătăţii,
- integrării socio-profesionale a studenţilor;

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica lucrărilor practice
Semestru I
L1. Teoria şi metodica Educaţie Fizică. Tehnica securităţii la orele de Educaţie fizică.
L2. Iniţierea în dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa .
L3. Învăţarea, perfecţionarea alergării la rezistenţă în aer liber pe teren variat.
L4. Învăţarea perfecţionarea, dezvoltarea rezistenţei generale în aer liber.

Numărul
de ore
2
2
2
2

L5. Învăţarea, perfecţionarea elementelor de tehnică şi tactică a jocurilor sportive
L6. Învăţarea, perfecţionarea, dezvoltarea rezistenţei generale pe teren variat, prin metoda de
competiţie.
L7. Susţinerea testului Cooper
L8. Dezvoltarea fizică generală prin exerciţii de forţă la aparate, banca de gimnastică etc., şi mijloace
de atletism.
L9. Susţinerea probelor de control:
- Sărituri în lungime de pe loc (B, F) în centimetri.
- Extinderi de trunchi (B, F) la număr de ori.
L10. Testare:
1.Reţinerea respiraţiei la inspiraţie.
2.Verificarea indicelui de statură şi greutate.
3.Flexibilitatea.
L11. Susţinerea probelor de control:
1.Echilibru în echer 90 0 (F), p.i. şezând pe banca de gimnastică, picioarele în unghi de 45 0
braţele lateral în sec..
2.Flotări (B) – p.i. culcat cu mâinele la nivelul umerilor, îndoirea şi întinderea braţelor la număr
de ori.
L12. Susţinerea probelor de control.
- Tracţiuni în mâini la bara fixă (B) - la număr de ori.
- Sărituri cu coarda (F) în minute.
L13. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţe generale. Învăţarea şi
perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei
L14. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţei generale. Perfecţionarea
elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei.
L15. Totalizare. Recomandări de lucru independent, pentru dezvoltarea fizică generală, dezvoltarea
armonioasă, întărirea sănătăţii, pe parcursul vacanţei de iarnă. Atestarea studenţilor.
Total ore practice:
Semestrul II
L1. Lecţia metodică cu caracter organizatoric. Anunţarea sarcinilor, cerinţelor disciplinei. Normele de
protecţie.
L2. Microlecţie metodică. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale.
L3. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnice – Volei. Verificarea normativului de control: Motricitate 30” – (B, F).
L4. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnico-tactică – volei.
L5. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea elementelor tehnice
(a jocului de simplu) – Badminton.
L6. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnice – Badminton, Baschet..
L7. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Verificarea normativului de
control :- aşezarea pe un picior, sprijin cu mâna de perete neted – B (n/ori)- aşezarea pe un picior,
stând pe banca de gimnastică, spijin cu mâna de perete neted – F (n/ori).
L8. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Învăţarea şi perfecţionarea
elementelor tehnice, tactice la volei.
L9. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale. Testarea normativului de
control: cros – 500m. – F., 1000 m. – B
L10. Învăţarea şi perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la baschet. Testarea normativului de
control: alergare – 100m. – B., F., (din startul de jos).
L11. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei. Învăţarea şi perfecţionarea elementelor
tehnice la Baschet.
L12. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, rezistenţei generale, vitezei. Învăţarea şi
perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la Baschet, Volei. Verificarea practică la jocurile
sportive
L13. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţe generale. Învăţarea şi
perfecţionarea elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei. Verificarea practică la jocurile
sportive

2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
30

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

L14. Pregătirea fizică generală. Dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţei generale. Perfecţionarea
elementelor tehnico-tactice la mini-fotbal, volei. Verificarea practică la jocurile sportive
L15. Totalizare.
Recomandări de lucru independent, pentru dezvoltarea fizică generală, dezvoltarea armonioasă,
întărirea sănătăţii, pe parcursul vacanţei de vară. Atestarea studenţilor.
Total lucrări practice:

2
2
30

8. Referinţe bibliografice

Principale

Suplementare

Toma Badiu. Didactica Educaţiei Fizice. Galaţi, 2003
Nicolae Pop. Teoria şi Metodica Atletismului. Galaţi, 2003
Mircea Dragu Jocuri Motrice. Galaţi, 2003
Pacuraru Alexandru Volei. Curs de specialuzare. Galaţi, 2004
Aşmorin B. Teoria şi metodica fizicescogo vospitania. Prosveşcenie, 1979
Florescu C. Teoria şi metodica educaţiei fizice. Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980
Grimalischi T., Tolmaciov P., Filipenco E. Ghimnastica. Orhei, 1993
Coman S. Educaţia fizică. Ediţia tehnică, Chişinău 1995
Rusnac P. Sportul studenţesc – 30 ani. UTM, 1994
Chicu V. Jocuri sportive. Bucureşti, 1995
Ucran L. Sportivnaia ghimnastica. FIS Moscova, 1965
Şiclovan I. Teoria antrenamentului sportiv, Editura Sport-Turism, 1977
Orlov L. Ghimnastica, FIS Moscova
Homenco L. Atletism. FIS Moscova, 1974
Scripcenco C., Iliin G. Atletism. Cartea Mold., 1987
Golovina V., Masleacova V. Fizicescoe vospitanie. Vâsşaia Şcola, Moscva, 1983
Rusnac P., Temeliescu L., Cabanov E. Materialele practice şi teoretice folosite la lecţiile de
educaţie fizică. FIP
8. Bubă H., Făcc G. Testâ (v sportivnoi practiche). DDR Berlin, 1966
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. Evaluare
Curentă
Colocviu
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
70%
Standard minim de performanţă
1. Frecventarea orelor conform orarului;
2. Nota obţinută la compartimentul practic (suma punctelor acumulate la 10 normative de control).
3. Evaluare să efectuiază cu calificativul admis/respins.

G.01.O.0.21 LIMBA STRĂINĂ I
LIMBA ENGLEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă la
zi);
I (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
1
G – discipline de
O - unitate de
E
formare a abilităţilor
curs
1
şi competenţelor
obligatorie
generale

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30 /10

Ore auditoriale

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilități de cunoaștere și înțelegere a limbii la nivel elementar A2.1
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Seminar

Suport
tehnic

În procesul de învăţământ, eficiența învățării unei limbi depinde de următoarele condiții:
1. particularitățile individuale ale subiecților educaționali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,
3. transferul de cunoștințe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învățare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învățământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională și personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor
de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea unei limbi străine.
De a dezvolta competențe de comunicare într-o limbă străină;
De a actualiza achizițiile lingvistice în vederea susținerii unei expuneri pe marginea unui subiect
de interes general;
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Education
Unitatea 2. Daily Life
Unitatea 3. Work and Business
Unitatea 4. Science and Nature
Unitatea 5. The Physical World
Review
Total ore practice:

5
5
5
5
5
5
30

2
2
2
2
2
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

1. Terry Phillips and Anna Phillips, ENGLISH SKILLS FOR UNIVERSITY, Garnet Publishing
Ltd., 2011.
2. Glendinning E.H., McEwan J.. Oxford English for Electronics. Oxford University Press.
Suplimentare 1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. International Student’s Edition, Oxford University
Press, 2000.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic A2.2.

LIMBA FRANCEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Semestrul

I (învăţământ cu frecvenţă la zi);

1

I (învăţământ cu f/r)

1

Tip de
evaluare

Categoria
formativă

E

G – discipline de
formare a abilităţilor
şi
competenţelor
generale

Categoria
de
opţionalitate
O - unitate
de curs
obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
60

Din care (zi/fr)
Ore auditoriale
Laborator/
Curs
seminar
30/10

Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilități de cunoaștere și înțelegere a limbii la nivel elementar A2.1
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Seminar

În procesul de învăţământ, eficiența învățării unei limbi depinde de următoarele condiții:
1. particularitățile individuale ale subiecților educaționali,

Suport
tehnic

2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,
3. transferul de cunoștințe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învățare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învățământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Competenţa de comunicare într-o limbă străină este alcătuită dintr-un ansamblu de elemente
componente, referitoare la:
• reprezentarea, interpretarea şi înţelegerea realităţii utilizând ca instrument limba;
• receptarea şi comunicarea cunoştinţelor;
 organizarea şi orientarea sau modelarea gândirii şi a comportamentelor.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională și personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor
de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea unei limbi străine.
De a dezvolta competențe de comunicare într-o limbă străină;
De a actualiza achizițiile lingvistice în vederea susținerii unei expuneri pe marginea unui subiect de
interes general;
De a optimiza actul de comunicare prin introducerea structurilor gramaticale.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ cu învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. L’IMOBILIER
Unitatea 2. LES LIEUX
Unitatea 3. AU BUREAU
Unitatea 4. L’ENTREPRISE
Unitatea 5. LE BRICOLAGE
Unitatea 6. LA FAC
Unitatea 7. LA VILLE
Unitatea 8. DOSSIER D’RMBAUCHE
Total ore practice:

4
4
4
3
4
4
4
3
30

2
1
1
1
1
1
2
1
10

8. Referinţe bibliografice
1. Miquel C., Vite et Bien 1, méthode rapide pour adultes, A1-A2, CLE International, 2009, 192 p.
2. Dubois A.-L., Tauzin B, Objectif Express1Le monde professionnel en français, A1-A2, Hachette,
2013, 192 p.
3. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
Dictionnaires Le Robert, 1993, réimpression février 2001.
Suplimentare 1. Francais Langue seconde. Debutant II. Lecons 9-16. Montreal, Quebec, Canada, 2006.
2. Christian Lavenne, Studio 100 méthode de francais, Paris, 2006.
Principale

9. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic A2.2.

G.02.O.0.22. LIMBA STRĂINĂ II
LIMBA ENGLEEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
I (învăţământ cu frecvenţă la
G – discipline de
zi);
2
formare a abilităţilor
E
şi competenţelor
I (învăţământ cu frecvenţă
generale
2
redusă)
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

60

-

30 /10

Ore auditoriale

Din care (zi / fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilități de cunoaștere și înțelegere a limbii la nivel A2.2
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Seminar

Suport
tehnic

În procesul de învăţământ, eficiența învățării unei limbi depinde de următoarele condiții:
1. particularitățile individuale ale subiecților educaționali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,
3. transferul de cunoștințe;
4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învățare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învățământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

CTL2.
CTL3.

1. Realizarea a unui portofoliu sau a unei comunicări pentru o conferință științifică cu utilizarea
corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi
asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de posedare a limbii
străine în domeniu de specialitate.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională și personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor
de tehnologia informaţiei şi comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

A studia terminologia aferentă specialităţii în baza unei selecții de documente scrise ce abordează
subiecte de specialitate.
A însuşi tehnicile de lucru cu documentul scris în vederea asigurării înţelegerii acestuia:
- reperarea cuvintelor-cheie,
- identificarea echivalentului terminologic în limba maternă,
- definirea unităţilor de vocabular (generic, trăsături conceptuale, destinaţie),
- fixarea structurilor de limbă caracteristice discursului specializat.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă/red.

Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Introduction to the car
Unitatea 2. The exterior of the car
Unitatea 3. The interior of the car
Unitatea 4. Under the bonnet
Unitatea 5. Performance and technical specifications
Unitatea 6. Safety
Unitatea 7. Design
Unitatea 8. Future trends
Review
Total ore practice:

4
3
4
3
4
3
4
3
2
30

2
1
1
1
2
1
1
1
10

8. Referinţe bibliografice
1. Marie Kavanagh, English for the Automobile Industry. Oxford Business English. Express series. 2011.
2. Tompson and Martinet, Grammar in use. Oxford University Press, updated edition, 2013.
Suplimentare 1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. International Student’s Edition, Oxford University press,
2000.
2. Methold K., Waters D., Understanding Technical English, Longman, Oxford, 1984.

Principale

9. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic dat.

LIMBA FRANCEZĂ (FIMIT)
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă la zi);
I (învăţământ cu f/r)

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Limbi Moderne
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Semestrul
Categoria formativă
evaluare
G
–
discipline
2
E
generale
2

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

60

-

Ore auditoriale
Seminar
30 /10

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Proiect de
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Abilități de cunoaștere și înțelegere a limbii la nivel A2.2
Utilizarea limbajului ca instrument de comunicare orală şi scrisă

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Seminar

În procesul de învăţământ, eficiența învățării unei limbi depinde de următoarele condiții:
1. particularitățile individuale ale subiecților educaționali,
2. volumul, calitatea si accesibilitatea cunoștințelor,
3. transferul de cunoștințe;

4. exerciţiul;
5. strategiile de predare si învățare;
6. competenţele morale, profesionale şi pedagogice ale profesorului.
7. caracterul sistemic al procesului de învățământ.
Pentru prezentarea materialului în sala de curs este nevoie de calculator şi proiector.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

Suport
tehnic

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
transversale

1. Realizarea a unui portofoliu sau a unei comunicări pentru o conferință științifică cu utilizarea
corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi
asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de posedare a limbii
străine în domeniu de specialitate.
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului,
cooperării, respectului faţă de ceilalţi.
3. Formarea profesională și personală continue. Autoevaluarea nevoii de formare profesională
continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru
dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor
de tehnologia informaţiei şi comunicării.

CTL2.
CTL3.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
A studia terminologia aferentă specialităţii în baza unei selecții de documente scrise ce abordează
subiecte de specialitate.
A însuşi tehnicile de lucru cu documentul scris în vederea asigurării înţelegerii acestuia:
- reperarea cuvintelor-cheie,
- identificarea echivalentului terminologic în limba maternă,
- definirea unităţilor de vocabular (generic, trăsături conceptuale, destinaţie),
- fixarea structurilor de limbă caracteristice discursului specializat.

Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Unitatea 1. Mécanique
Unitatea 2. L’automobile, confort et sécurité
Unitatea 3. Systèmes de guidages des voitures
Unitatea 4. Systèmes de sécurité des automobiles
Unitatea 5. Systèmes de détection
Unitatea 6. Les métaux et les alliages
Unitatea 7. Les robots industriels
Unitatea 8. Transports et environnement
Total ore practice:

Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ cu
frecvenţă
frecvenţă/red.
4
3
4
4
4
3
4
4
30

1
2
1
2
1
1
1
1
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
Suplimentare 1.
2.

Anne Akyuz, Exercices de vocabulaire en contexte, Paris, 2006.
Claire Leroy-Miquel, Vocabulaire progressif du francais, CLE International , 2004.
Christian Lavenne, Studio 100 méthode de francais, Paris, 2006.
Nouveau Larousse encyclopedique, Paris, 2006.
Lili Chirvai, Curs de limba franceza pentru anul intii al facultatii de mecanica, Cluj, 2000
Claire Miquel, Vite et Bien, Méthode rapide pour adultes, CLE International, 2009.
Jean-Luc Perfornis, français.com, Méthode de français professionnel et des affaires, CLE
International, Paris 2002
3. Girardet J., Cridlig J-M., Panorama, Méthode de français, CLE International, 2001.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la lucrările practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la evaluările curente;
Demonstrarea în cadrul examenului final a celor patru competențe specifice nivelului lingvistic dat.

G.01.O.0.23. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă

Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
I (învăţământ cu frecvenţă)

I

E

G - generală

I (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

I

E

G - generală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
4
4

2. Timpul total estimat
Total ore în planul de
învăţământ
Cu frecventa
Cu frecventa
redusa

Ore auditoriale
Curs

Laborator

120

30

30

120

6

12

Din care
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
30
-

54

Pregătire aplicaţii
30
48

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, Fizica, Limba Engleză.
Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte, tehnice
şi tehnologice, pentru rezolvarea unor sarcini specifice conceperii şi realizării formei estetice a
unui produs industrial.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Laborator

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este necesar un proiector şi un calculator
conectat la internet. Nu va fi tolerată perturbarea bunei desfășurări a cursului de către studenții
care întârzie și cei care au apeluri telefonice.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării de laborator – o săptămână după efectuarea acesteia.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice conceperii
formei unui produs industrial cu calităţi estetice performante.
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru conceperea şi realizare a formei estetice a
unui produs industrial.
 Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor la etapa de proiectare și fabricare a
unui produs industrial.
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
 Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și tehnologice specifice
domeniului profesional.
 Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii și
al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională.
Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și
comunicării.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Formarea și dobândirea de către studenți a unui ansamblu integrat de cunoștințe și abilități tehnice
necesare pentru a instala și întreţine calculatorul personal și pentru a gestiona corect sistemele de
operare şi aplicaţiile care rulează pe acesta.
 înţelegerea construcţiei unui calculator personal şi a funcţiilor componentelor acestuia;
 diagnosticarea corectă şi repararea anumitor probleme hardware;
 familiarizarea studenților cu procedurile pentru instalarea şi actualizarea celor mai utilizate
sisteme de operare şi aplicaţii;
 folosirea uneltelor de sistem pentru depanarea şi repararea sistemelor de operare.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere în domeniul calculatoarelor personale
1.1. Sisteme informatice personale.
1.2. Selectarea componentelor de schimb pentru calculatoare.
1.3 Configurații pentru computere specializate.
T2. Proceduri de laborator și folosirea instrumentelor.
2.1. Proceduri de siguranță în laborator.
2.2. Utilizarea adecvată a instrumentelor..
T3. Asamblarea Calculatorului.
3.1. Instalarea componentelor Calculatorului.
3.2. Pornirea calculatorului. Instalarea și configurarea BIOS-ului sau UEFI.
3.3. Îmbunătăţirea și configurarea unui computer personal.
T4. Prezentarea generală a întreținerii preventive.
4.1. Întreținere preventivă. 4.2. Procesul de depanare..
T5. Sisteme de Operare
5.1. Sisteme de operare moderne. 5.2 Instalarea sistemului de operare.
5.3 Interfața grafică de interacţiune cu utilizatorul (GUI) pentru sistemul de operare Windows
și panoul de control. 5.4 Virtualizarea pe partea de client.
5.5 Tehnici comune de întreținere preventivă pentru sisteme de operare.
5.6 Procesul de bază al depanării pentru sistemele de operare..
T6. Rețele
6.1 Principiile reţelisticii. 6.2. Tipuri de rețele. 6.3. Tehnologii şi Concepte de bază ale reţelisticii.
6.4 Componentele fizice ale unei rețele. 6.5 Topologii de rețele. 6.6 Standarde Ethernet.
6.7 Modelele de Date OSI și TCP/IP. 6.8 Conexiunea între calculator și rețea.
6.9. Tehnologii de conectare. 6.10 Procesul de bază al depanării pentru Reţele.
T7. Laptopuri și dispozitive mobile
7.1 Componentele laptopului. 7.2 Alimentarea laptopului. 7.3. Tehnologii de comunicare fără fir
pentru laptop-uri. 7.4 Componentele hardware ale unui laptop și configurarea și instalarea
acestora. 7.5 Tehnici de întreținere preventivă pentru laptop-uri.
7.6 Procesul de bază al depanării pentru laptop-uri. 7.7. Prezentarea Generală a componentele
hardware ale dispozitivelor mobile. 7.8 Conectivitatea la rețea.
7.9. Procesul de bază pentru depanarea dispozitivelor mobile.
T8. Imprimante
8.1. Tipuri de imprimante. Caracteristici comune. 8.2. Instalarea și configurarea imprimantelor.
8.3. Partajarea imprimantelor. 8.4. Tehnici de întreţinere preventivă pentru imprimante.
8.5. Procesul de bază al depanării pentru imprimante.
T9. Securitate
9.1 Ameninţări de securitate. 9.2. Proceduri de securitate. 9.3 Tehnici obișnuite de întreținere
preventivă pentru securitate. 9.4 Procesul de bază de depanare pentru securitate.
Total prelegeri
Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Legea lui Ohm.
LL2. Folosirea unui multimetru și a unui examinator de surse de alimentare .
LL3. Dezasamblarea calculatorului.
LL4. Instalarea componentelor calculatorului.
LL5. Pornirea calculatorului și configurarea BIOS-ului sau UEFI.
LL6. Gestiunea Sarcinilor (proceselor) și crearea conturilor de utilizator în Windows 7/8/10.

Nr. de ore
înv. cu
frecv.
frecv.
redusa
2

0,5

2

0,5

4

0,5

2

0,5

6

1

6

1

4

1

2

0,5

2

0,5

30

6

2

1

4

1

4

2

8

2

LL7. Gestionarea unităţilor dispozitivelor cu aplicaţia Managerul de Dispozitive din
Windows 7/8/10. LL8. Monitorizarea și gestiunea resurselor de sistem și întreținerea
discului dur în Windows 7/8/10. LL9. Lucrul cu comenzile din linia de comandă.
Utilitare pentru Linia de Execuţie (Run Line). LL10. Instalarea calculatorului personal
virtual.
LL11. Folosirea instrumentului de restaurare a sistemului din Windows 7/8/10
LL12. Configurarea unei plăci de reţea pentru utilizarea DHCP în Windows 7/8/10.
LL13. Construirea cablurilor UTP directe şi inversoare.
LL14. Conectarea la un router pentru prima dată. Partajaţi un director, creați un Grup local și
referenţiaţi o unitate de rețea în Windows 7/8/10.
LL15. Instalarea componentelor hardware ale unui laptop și configurarea acestora.
LL16. Instalarea unei imprimante în Windows 7/8/10.
LL17. Partajarea unei imprimante în Windows 7/8/10.
LL18. Securizarea conturilor, datelor și calculatoarelor în Windows 7/8/10.
Total lucrări de laborator

6

3

2

1

2

1

2
30

1
12

8. Referinţe bibliografice
Principale
Suplimentar

1.
2.
1.
2.
3.

https://www.netacad.com
http://www.free-computer-tutorials.net
David Pogue. Windows 7: The Missing Manual. 1st Edition, O’Reilly Media, USA 2010,855p.
Andy Rathbone. Windows 8.1 for dummies. 1st Edition, John Wiley&Sons, USA 2013, 397 p.
Woody Leonhard. Windows 10 all-in-one for dummies. 2nd Edition, John Wiley&Sons USA
2016, 950 p.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; Susținerea examenului final la un scor
de 75%.

G.06.O.0.24. PROTECȚIA MUNCII ȘI MEDIULUI AMBIANT
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
III (frecvenţă la zi)
IV (frecvenţă redusă)

Inginerie ,Mecanica,Industriala si Transporturi
Securitatea Activității Vitale
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
6
E
G - generală
8

Categoria de
opţionalitate
O - obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

Laborator

120

30/8

15/4

15/4

Ore auditoriale

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30/52
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Științe inginerești, tehnologice, economice, juridice și sociale
Încadrarea în câmpul muncii, organizarea lucrărilor în condiții de securitate, evaluarea factorilor
de risc de diversă natură

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator.
Activitățile teoretice se pot desfășura și în lipsa mijloacelor tehnice Nu vor fi tolerate întârzierile
studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu
întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

CP4. Reglementarea, verificarea și autorizarea proiectelor și activităților din punct de vedere a
securității ocupaționale și a protecției mediului ambiant.
 Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea procedurii de reglementare a
activităților din diverse domenii de activitate.
 Aplicarea de principii şi programe de bază pentru desfășurarea activității de muncă, în condiţii
de securitate și siguranță.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a condițiilor de muncă, pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor, necesare domeniului securității.
 Elaborarea soluțiilor eficiente de organizare a activităților, utilizând principii, procedee, tehnici
şi metode de bază consacrate domeniului securității.
CP6. Organizarea activităților de prevenire și protecție, precum și asigurarea instruirii în domeniul
ingineriei securității.
 Descrierea principiilor și modalităților de organizare a serviciilor de prevenire/protecție și a
activităților de instruire.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea principiilor, modalităților de
organizare a activităților de prevenire și didactice în domeniul ingineriei securității.
 Aplicarea de principii şi metode optimizate pentru evaluarea şi asigurarea condițiilor sănătoase
și nepericuloase, prevenirea riscurilor la locurile de muncă.
 Utilizarea adecvată a bazei normativ-legislative în domeniul prevenirii/protecției în activitatea
de producție și în viața cotidiană.
CT1. Aplicarea principiilor și normelor Codului Deontologiei Profesionale și executarea
responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie restrânsă, asistență calificată și
eficientă.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională continuă, cu analiza critică a propriei activităţi
de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însuşirea procedeelor de creare a condițiilor sănătoase și inofensive de muncă și a măsurilor de
protecție a mediului ambiant.
Să cunoască și să aplice actele legislative și normative naționale în domeniul SSM.
Să însușească normele și regulile de securitate tehnică, de igienă a muncii.
Să poată evidenția și evalua factorii de risc profesional.
Să aplice corect legislația muncii în relațiile angajator-lucrător.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T.1. Obiectul şi conţinutul cursului SSM
T.2. Bazele legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă
T.3. Analiza factorilor periculoşi de risc
T.4. Cerinţele igienico-sanitare faţă de calitatea mediului de producţie.
T.5. Protecţia de zgomot şi vibraţii
T.6. Iluminatul de producţie. Noţiunea de ergonomie
T.7. Electrosecuritatea
T.8. Securitatea exploatării vaselor ce funcţionează sub presiune (V.F.P.)
T.9. Securitatea exploatării utilajelor, maşinilor, proceselor tehnologice şi a
executării lucrărilor.
T.10. Securitatea la incendii
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Studierea măsurilor și amijloacelor de protecție contra electrocutărilor
LL2. Cercetarea condițiilor microclimaterice la locurile de muncă și metabolismul
termic la om în activitatea de producție
LL3. Cercetarea condițiilor de muncă. Măsurarea concentrației substanțelor nocive
și a prafului de producție în aerul zonei de muncă
LL4. Zgomotul și vibrațiile industriale. Cercetarea nivelurilor zgomotului și
vibrației la locurile de muncă cu utilaj vibroacustic
LL5. Studierea surselor de lumină artificială și naturală. Măsurarea nivelului de
iluminare la locurile de muncă
Total lucrări de laborator/seminare:

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
2
4
2
3
2
3
2
2
6

1
1
0.5
1
0.5
1
1
1
1

4
30

1
8

6
6

2
2

6

1

6

1

6

2

15/15

4/4

8. Referinţe bibliografice
1. E. Olaru. Securitatea și sănătatea în muncă. Chișinău, 2012, UTM, 331.45/O-39
2. Legea nr. 186 securităţii şi sănătăţii în muncă. MO nr. 143-144 din 05.0802008.
3. Codul Muncii al RM. Chişinău, 2003.
4. E. Olaru ş.a. Sanităria industrială şi igiena muncii. Chişinău, UTM, 2000. nr. 789.
5. E. Olaru ş.a. Protecţia împotriva incendiilor. Chişinău, UTM, 2000, nr. 813.
6. E. Olaru ș.a. Protecția mediului ambiant. Chișinău, UTM, 2000, nr. 846.
7. E. Olaru ș.a. Practicum la Protecția mediului ambiant. Ch., UTM, 2000, nr. 860.
8. E. Olaru ș.a. Îndrumar de lucrări de laborator. Partea I, nr. 1073.
9. E. Olaru ș.a. Îndrumar de lucrări de laborator. Partea II, nr. 1121.
10. E. Olaru, T. Popov. Protecţia mediului ambiant. Ch., UTM, 2008, 5/O-39.
11. E. Olaru. Dicționar de ecologie și protecție a mediului. Ch., UTM, 2015, nr. 2410.
Suplimentare 1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. -М.: ВШ, 1986.
2. Охрана окружающей среды / Под ред. Белова С.А. –М.: ВШ, 1991.
Principale

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Lucrări de laborator
30%
30
0%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la atestare şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaştințelor în materie de igienă a muncii, de securitate tehnică,
securitate la incendiu și a legislației naționale în domeniul securității și sănătății în muncă

Discipline de orientare socio-umanistică
U.02.A.0.25. FILOSOFIA ŞI LOGICA FORMĂRII PROFESIONALE
1. Date despre unitatea de curs/modul
FCIM
Ştiinţe Socioumane
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
I (Învăţământ cu frecvenţă);
2
U-discipline de
II (Învăţământ cu frecvenţă
3
E
orientare socioredusă)
umanistică
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
Unitate de curs de
orientare socioumanistică

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care (zi/fr)
Ore auditoriale
Laborator/
Curs
seminar
45/10
30/10

Proiect de an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
45/80

Pregătire aplicaţii
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţămînt
Conform
competenţelor

Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea vre-unei discipline.
Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile liceale Matematica, Fizica, Logica, Biologia, Chimia,
Istorie, Sociologie.
Să deţină cunoştinţe plauzibile pentru înţelegerea materiei Filosofiei, de asemenea să deţină
raţiune capabilă de comprehensiune.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de
predare a lucrării – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării
aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CP4. Să cunoască structura lumii şi locul omului ca fiinţă creatoare în această structură.
Să cunoască principiile şi legile fundamentale ale existenţei.
Să cunoască categoriile şi principiile gândirii filosofice.
Să cunoască metodologia cercetării filosofice, să cunoască şi să înţeleagă raportul gândire
filosofică-gândire ştiinţifică.
Să cunoască structura şi ierarhia ştiinţelor şi locul ştiinţelor naturale şi tehnice în aceasta structură.
Să înţeleagă raportul dintre gândirea filosofică şi gândirea creativă a inginerului.
Să asimileze comprehensiunea noţiunilor de etică inginerească şi cultură organizaţională şi să
exercite responsabilităţi sociale prin prisma soluţionării constructive a conflictelor.
Să cunoască conceptele, modelele şi metodele de aplicare a comunicării în activitatea inginerească
CP6. Să fie capabil să utilizeze cunoştinţele generale filosofice şi ştiinţifice pentru formarea unei
atitudini raţionale faţă de existenţă.
Să fie capabil să utilizeze aparatul metodologic al filosofiei în procesul de elucidare şi clarificare a
fenomenelor naturale şi sociale, să determine natura şi cauzele adecvate ale apariţiei şi existenţei
acestora.
Să fie capabil să utilizeze aparatul categorial al filosofiei în cercetarea problemelor ştiinţelor
naturale şi tehnice.
Să fie capabil să înţeleagă rolul inginerului în crearea naturii artificiale, influenţei acesteia asupra
naturii şi a existenţei umane.
Să fie capabil să folosească cunoştinţele din domeniul comunicării în procesul de interacţiune cu
diverse grupuri sociale.
Să fie capabil în baza asimilării noţiunilor de etică, cultură organizaţională, de dinamică a
grupurilor şi management al conflictului să poată soluţiona eficient problemele specifice
angajatului, organizaţiei şi comunităţii

Competenţe
transversale

CT1. Realizarea unui studiu ştiinţific asupra unor probleme filosofice şi de comunicare din
domeniul activităţii inginereşti prin utilizarea cunoştinţelor acumulate la cursul de filosofiei, a
surselor bibliografice şi metodologice ştiinţifice.
Realizarea unei comunicări în auditoriul studenţesc ori la o conferinţă ştiinţifică pe baza
materialelor analizate în procesul cercetării individuale a problemelor filosofice din domeniul
ingineresc.
CT3. Identificarea nevoii de utilizare a gândirii filosofice, a conceptelor etico-comunicaţionale şi
a metodologiei filosofiei pentru educarea unei personalităţi elevate şi dezvoltarea capacităţilor de
creativitate inginerească, bazându-se pe bogăţia înţelepciunii umane.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Cunoaşterea conceptelor şi principiilor filosofice şi etico-comunicaţionale, precum şi formarea
abilităţilor de gândire raţională a inginerului

Obiectivul
general

- Formarea la studenţi a unei viziuni integre asupra lumii prin cunoaşterea celor mai importante
concepţii filosofice.
- Cunoaşterea de către studenţi a principiilor şi categoriilor filosofice, etice şi a comunicării
pentru utilizarea acestora în calitate de principii metodologice în gîndire, studiere şi cercetare.
- Înţelegerea problemelor filosofice, etice şi comunicaţionale şi evaluarea aplicabilităţii soluţiilor
identificate
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ
Tematica activităţilor didactice
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
Tematica prelegerilor
T1. Concepția despre lume.
2
1
T2. Evoluția istorică a concepțiilor despre lume.
12
2
T3. Ontologia.
6
1
T4. Filosofia mentalului.
4
1
T5. Gnoseologia.
2
1
T6. Filosofia științei și a tehnicii.
4
0
T7. Introducere în etica profesională. Particularităţile comportamentului etic
4
1
T8. Grupul de muncă, etica conducerii şi cultura organizaţională
4
1
T9. Managementul conflictului şi patologia organizaţională
2
1
T10. Comunicarea umană. Tipuri de comunicare.
5
1
Obiectivele
specifice

Total prelegeri:
Tematica seminarelor
T1. Concepția despre lume.
T2. Evoluția istorică a concepțiilor despre lume.
T3. Ontologia.
T4. Filosofia mentalului.
T5. Gnoseologia.
T6. Filosofia științei și a tehnicii.
T7. Codul deontologic şi responsabilitatea socială a inginerului
T8. Adaptarea tânărului inginer la colectivul de muncă
T9. Managementul conflictului şi patologia organizaţională
T10. Comunicarea şi arta oratorică
Total lucrări de laborator/seminare:

45

10

2
5
2
2
2
2
4
2
4
5
30

1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Braga M., Lozovanu C.,ş. a. Istoria filosofiei. Partea 1. Ch. UTM, 1996.
Braga M., Lozovanu C.,ş. a. Istoria filosofiei. Partea 2. Ch. UTM, 1998.
Braga M., Lozovanu C.,ş. a. Fragmentarium filosofic. Ch. UTM, 2000.
Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, F. Wiedmann. Atlas de filozofie. Buc: Ed RAO, 2004.
W. J. Earale, Introducere în filozofie. București: Editura ALL Educațional, 1999.
Vergez, D. Huisman, Curs de filozofie. Ed. Humanitas, București 1995.
Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ştefan Pruteanu, Polirom, Iaşi, 2000
Preda, Marian, Comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2006

Suplimentare 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martens, Ekk., Filosofie. Curs de bază, Ed. Ştiinţifică, 1999.
Stroe Gh., Filosofie, cunoaştere, cultură, comunicare, Ed. Lumina, Lex, 2000.
Baciu, M. Introducere în filosofie, Neuron, 1995.
Beaufret, J. Lecţii de filosofie, Amarcord, Timişoara, 1999.
Etica- Filosofia Binelui şi Ştiinţa moralei. Bucureşti, 1996.
Gheondea, A., (coord) Fenomene specifice de discriminare la locul de muncă: mobbing-ul,
Revista Calitatea Vieţii nr. 1-2/2010.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Prezentarea şi susţinerea unui referat la o temă din domeniul filosofiei.

Examen final
40%

U.04.A.1.26. TEORIA ECONOMICĂ ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Teoria economic și marketing
Studii superioare de licență
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
4
U – socioIII (învăţământ cu frecvenţă
6
E
umană,
redusă)
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
A – opționale

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

120

30/10

30/10

Ore auditoriale

Din care (zi/fr)
Lucrul individual
Studiul materialului
Proiect de an
teoretic
30/50

Pregătire aplicaţii
30/50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea sau promovarea vre-unei discipline.
Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile liceale Matematica, Fizica, Logica, Istorie, Sociologie.
Să deţină cunoştinţe la disciplini socio-umane liceale, de asemenea să deţină raţiune capabilă de
comprehensiune.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei):
a. conceptele şi termenii specifici disciplinei;
b. însuşirea şi aprofundarea terminologiei ce vizează economia în ansamblul său, şi a economiei
de piaţă, în mod deosebit;
c. cunoaşterea disciplinei prin prisma obiectului de studiu şi metodelor de lucru utilizate;
d. înţelegerea fenomenului economic şi a proceselor de producţie;
e. înţelegerea rolului, locului şi a semnificaţiei noţiunilor şi legităţilor economice ce guvernează
proprietatea în economia de piaţă;
f. cunoaşterea şi însuşirea mecanismelor specifice economiei de piaţă şi a factorilor de producţie;
g. cunoaşterea raţiunilor şi esenţei activităţilor economice, a planificării costurilor de producţie şi
asigurării eficienţei individuale a fiecărei activităţi şi operaţiuni economice;
h. înţelegerea esenţei rentabilităţii activităţilor economice, a rolului şi importanţei acestui
concept în activitatea practică.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei):
a. pornind de la ecuaţia majoră din economie (şi nu numai), R= N, considerând-o esenţială
pentru orice proces economic, social sau politic, se va proceda la explicitarea teoriilor despre
economie, a factorilor de acţiune, a efectelor propagate de politicile economice asupra vieţii reale,
a intervenţionismul statului în economice, etc.,
b. se va evidenţia rolul şi importanţa ce trebuie acordată economiei politice prin prisma
legităţilor care o guvernează;
c. fenomenul economic, prin complexitatea sa actuală, ridică cele mai multe probleme cu
reverberaţie în sfera socială şi nu numai, de aceea, elementele de esenţă ale activităţilor ce
alcătuiesc fenomenul economic vor fi interpretate prin efectelor care îl generează.

Competenţe
transversale

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor

ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională):
a. cunoaşterea fenomenului economic de către studenţi are menirea să le modeleze gândirea înspre
latura pragmatică a activităţilor economice;
b. activitatea economică pură trebuie să fie orientată spre optimalizarea consumului de resurse şi
asigurarea eficienţei generale;
c. cultivarea la studenţi a comportamentului constructiv în condiţii de risc, de confruntare cu
schimbările inerente în viaţa economică contemporană.
d. conştientizarea studenților pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, menţinerea în
permanenţă în contact cu noutăţile în domeniul profesional cu impact economic;
e. înţelegerea fenomenului economic la nivel macro şi micro, permite studenţilor o abordare
realistă a factorilor concentraţi în activităţile concrete, ce vizează organizarea şi desfăşurarea
proceselor de producţie

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în
scopul realizării la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la evaluarea
corectă situațiilor în economie națională și europeană
 cunoaşterea locului şi rolul ştiinţelor economice;
 cunoaşterea categoriilor şi legilor economice;
 cunoaşterea formelor de organizare a activităţii economice;
 cunoaşterea formelor de organizare a activităţii de antreprenoriat;
 cunoaşterea formelor de organizare a activităţii bancare;
 cunoaşterea şi deosebirea veniturilor fundamentale;
 cunoaşterea factorilor ce condiţionează apariţia crizelor economice;
 cunoaşterea structurii economiei naţionale şi mondiale

7. Conţinutul unităţii de curs
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
1. Întroducere în cursul teorie economică
2. Activitatea economică şi elementele ei
3. Evoluţia formelor de organizare a activităţii economice
4. Întreprinderea – celulă de bază a economiei
5. Factorii şi costurile de producţie
6. Esenţa, structura şi infrastructura pieţei
7. Piaţa factorilor de producţie şi formarea veniturilor factoriale
8. Piaţa resurselor financiare
9. Produsul Naţional şi utilizarea lui
10. . Fluctuaţiile ca legitate a creşterii economice
11. Finanţele pubice şi bugetul de stat
12. Dezechilibrele economice şi rolul statului în aplanarea lor
13 Trăsăturile şi structura economiei Mondiale.
14. Esenţa şi conţinutul Integrării Economice Europene.
15 Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Total prelegeri
Tematica seminarelor
1. Întroducere în cursul teorie economică
2. Activitatea economică şi elementele ei
3. Evoluţia formelor de organizare a activităţii economice
4. Întreprinderea – celulă de bază a economiei
5. Factorii şi costurile de producţie
6. Esenţa, structura şi infrastructura pieţei
7. Piaţa factorilor de producţie şi formarea veniturilor factoriale
8. Piaţa resurselor financiare
9. Produsul Naţional şi utilizarea lui
10. Fluctuaţiile ca legitate a creşterii economice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu frecvenţă
cu frecvenţă
redusă
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1

11. Finanţele pubice şi bugetul de stat
12. Dezechilibrele economice şi rolul statului în aplanarea lor
13 Trăsăturile şi structura economiei Mondiale.
14. Esenţa şi conţinutul Integrării Economice Europene.
15 Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Total seminare:

2
2
2
2
2
30

1
0,5
0,5
0,5
0,5
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. V. Cazacu, T. Chirilă, Teorie economică, (curs de prelegeri), Chișinău, IRIM, 2015;
2. A. Cojuhari, V Childescu, T. Munteanu, V. Cupcea, Teorie economică, (aplicații practice),
Chișinău, UTM, 2013;
3. A. Cojuhari, V Childescu, Teorie economică, (curs de prelegeri), Chișinău, UTM, 2012;
4. D. Moldovanu, Curs de teorie economică, Chișinău, ASEM, 2007;
5. Cojuhari, Andrei. Teorie economica : Curs de prelegeri / Andrei Cojuhari, Tatiana Manole,
Tatiana Grunzu ; Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea de Economie si Bussines,
Catedra Teoria Economica si Marketing. - Chisinau : U.T.M., 2004.
6. Grosu, Mihai. Economie politică : (fundamente de teorie economică) / Mihai Grosu ;
Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2001.
7. V. Umaneț Economie politică Chișinău, USM, 2004;
1. Niţă Dobrotă. Economie politică. Bucureşti. Editura Economică, 1997.
2. Jacquea Genereux. Economie politică. Editura ALL BECK, București, 2000.
3. О. П. Сорочан. Экономическая теория. Кишинэу. ЭАМ, 2008.
4. В.М. Соколинский. Экономическая теория.КНОРУС. Москва, 2008.
5. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuta, Constantin Mihailescu,
Aliona Stratan ; The World Bank ; NGO "Ecospectru". - Chisinau : Centrul Editorial al
UASM, 2005.
6. D. Moldovanu, Doctrine și Economiști celebri, Chișinău, ARC, 2008;
7. Cojuhari, Andrei. Doctrine economice moderne si contemporane : (curs de prelegeri) / Andrei
Cojuhari, Axenia Pogolsa, Nicolae Pogolsa ; Academia Internationala de Drept Economic. Chisinau, 2001.
8. A. Smith. „Avuţia naţiunilor”, V: I:2, Chişinău 1992.
9. D. Riardo. „Operele sale”, V:I:2, Chişinău 1993.
10. J. M. Keynes, „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, Bucureşti,
1970.
11. S. Suta-Stejan. „Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană”,
Bucureşti, 1994.
12. D. Moldoveanu. „Doctrine economice”, Chişinău, 1998.
13. M. Blaug. „Teoria economică în retrospectivă”, Bucureşti, 1992.
14. M. Todosia. „Doctrine economice”, Iaşi, 1993.
15. T. Ciublea. „Doctrine economice”, Bucureşti, 1995.
16. Fr. List. „Sistemul naţional de economie politică”, Bucureşti, 1993.
17. I. Pohoaţă. „Doctrine economice universale”, Iaşi, 1993.
18. Acte normative privind problemele economice, bancare bugetare. Chişinău, 1995.
19. Tendinţele în dezvoltarea economiei R. Moldova, Chişinău, 1997.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminar;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Prezentarea şi susţinerea unui referat la o temă din conținuturi disciplinei.

Examen final
40%

U.06.A.1.27. ECONOMIA ȘI DREPTUL TRANSPORTULUI RUTIER
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Inginerie și Tehnologia Transportului Auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
III. Învăţământ cu frecvenţă;
6
S – unitate de curs O - unitate de
IV. Învăţământ cu frecvenţă
7
E
umanitară
curs
redusă
obligatorie
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

120

30/10

30/8

Ore auditoriile
Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicații
teoretic
30/50
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ

Conform
competenţelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții cunoştinţelor şi
abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale - matematica superioară, fizica
tehnică, studiul și tehnologia materialelor, ingineria mecanică, micro- și macro economie,
statistică și metode economico-matematice; b) la discipline generale – tehnologii informaționale și
tehnici de comunicare; c) la disciplinele socioumane – managementul resurselor umane, drept
economic; d) la disciplinele de specialitate – construcția autovehiculelor, complexul de transport,
legislația de transporturi.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii, științelor și
tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea tehnologiilor
informaționale în activitatea profesională
 Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de macro și microeconomie, precum și a
metodelor economico-matematice în transport;
- competențe de a aplica cunoștințele geografiei transporturilor la nivel național, european și
internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea complexului de transport
național și internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de management general, operațional și a
resurselor umane;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în domeniul
transportului rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia materialelor și mecanica
aplicată;
- competențe de a aplica cunoștințele în construcția și destinația mijloacelor de transport rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă bună, cretă moale şi
iluminare normală. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Studenţii vor răspunde la întrebările profesorului, vor soluţiona sarcinile propuse, probleme în
caietele de lucru şi la tablă conform temei seminarului și lucrare practice.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria
profesionale
știinților exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor
sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor .
CPL 6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și

transporturilor rutiere sigure
Competențe
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în
transversale
cadrul propriei strategii de muncă calificată și eficientă
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe
piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală
și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de
tehnologia informației și comunicării
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Studierea influenţei şi formelor de manifestare a legilor economice în ramura dată, analiza
legităţilor economice specifice acestei ramuri, condiţiilor şi factorilor sub influenţa cărora legile
economice pot funcţiona cu cea mai mare eficacitate, determinând locul şi rolul transporturilor
rutiere în economia naţională, interacţiunea lor cu alte ramuri ale economiei şi cu alte tipuri de
transport, precum şi modelele de ridicare a eficienţei activităţii acestui tip de transport.
- Cunoaşterea prevederilor legislaţiei care reglementează modul de înregistrare şi activitate al
întreprinderii de transport.
- Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori economici ce caracterizează
rezultatele, eforturile şi efectul activităţii întreprinderii de transport.
- Capabilitatea de a utiliza în practică metodologia de calcul a principalilor indicatori economici
ai activităţii întreprinderii de transport.
- Abilităţi de interpretare a rezultatelor obţinute pentru a scoate deciziile corespunzătoare;
- Cunoaşterea relaţiilor întreprindere - furnizor, întreprindere - client, întreprindere - partener de
afaceri, întreprindere – bancă;
- Abilităţi de elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii şi de ajustare a
structurilor eu pentru a corespunde cu cerinţele mediului ambiant.
- Cunoaşterea instrumentelor de analiza a pieţei, de management şi organizarea întreprinderii de
transport, de planificarea a personalului, a mijloacelor fixe de producţie şi investiţiilor, reprezintă
un interes deosebit pentru obţinerea unor rezultate bune în activitate.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Rolul disciplinei "Economia şi dreptul transportului rutier", în economia de piaţă.
T2. Mijloacele fixe ale întreprinderii de transport auto
T3. Mijloacele circulante ale întreprinderii de transport auto
T4. Resurse umane, productivitatea şi salariile angajaţilor companiilor de transport
T5. Costul produselor (serviciilor) companiilor de transport
T6. Stabilirea preţurilor la servicii în întreprinderile de transport
T7. Calitatea serviciilor furnizate de întreprinderile de transport
T8. Evaluarea eficienţei întreprinderilor de transport
T9. Analiza raportului dintre venit, cheltuieli şi volumul de vânzare (analiza CVP)
T10. Investiţii în noul echipament în companiile de transport
T11. Elementele de bază ale sistemului fiscal în Republica Moldova. Control fiscal şi
infracţiunile fiscale
T12. Reglementările activității economce în domeniul transportului rutier
Total prelegeri:
Tematica seminarelor
LP1. Structura economiei, rolul și locul transportului în ea. Producția de transport și
diferența față de produsele din alte ramuri ale producției materiale
LP2,3 Natura și structura capitalului fix al întreprinderilor de transport. Amortizarea și
metodele de calcul. Calculul mijloacelor fixe.
LP4. Esența economică și structura capitalului circulant a întreprinderilor de transport.
Calculul capitalului circulant.
LP5.6 Clasificarea forței de muncă. studierea formelor și sistemelor de plăți de muncă,
precum și principiile de bază ale organizării lor
LP7. Metode de contabilitate a costurilor pentru întreținerea și exploatarea vehiculelor.

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecv.
frecvenţă
redusă
2
4
2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
4
2
4

1
2
1
2

2
30

10

2

-

4

1

2

1

4

-

2

1

Calculul costului serviciilor de transport
LP8. Caracteristici de stabilire a prețurilor. Metode de stabilire a prețurilor și a tarifelor
pentru transport
LP9. Definirea indicatorilor de calitate a serviciilor întreprinderilor de transport
LP10. Indicatorii cheie ai funcționării eficiente a întreprinderilor de transport. Definiția
venitului, profitului și rentabilității serviciilor de transport
LP11,12 Determinarea punctului critic (punctul breakeven) Analiza CVP-model al
diferitelor situații de lucru
LP13 Tipuri de eficiență economică. Metode de calcul a indicilor eficienței economice
absolute și comparative
LP14,15 Tipuri de impozite a companiilor și metodele de calcul ale lor. Calculul
taxelor pentru persoane fizice și juridice. Infracțiunile fiscale și răspunderea
fiscală.
Total lucrări de laborator/seminare:

2

1

2
2

1

4

1

2

1

4

1

30

8

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Codul transporturilor auto. Legea Republicii Moldova, nr. 116 – VII din 29.07.1998.
2. Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (cu modificări și
completări), http://lex.justice.md/
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.
4. Legea Republicii Moldova nr. 1194 – XIII din 21.05.1997 cu privire la transporturi.
5. Legea nr. 720 din 02.02.199 cu privire la fondul rutier, publicată : 07.03.1996 în Monitorul
Oficial Nr. 14-15.
6. Hotărîrea Guvernul Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea
Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.
7. Alcaz T., Russu V., Oprea A. Managementul transporturilor. Complexul de transport. Ciclu de
prelegeri. Partea I, II, U.T.M, 2005.
8. Alcaz T., Russu V., Guber Iu. Managementul transportului rutier. Chişinău, 2003.
9. Бычков В. Экономика автотранспортного предприятия, ИНФА, 2015.
10. Ambrosi Gh., Hincu N., Șestenco-Diacek N. Transporturi internaţionale. Chișinău, 2016.
1. Hristev E. Convergența sectorului de transporturi în Republica Moldova către standartele
Uniunii Europene. Expert-Grup. Chișinău, 2008.
2. Bran P. Finanțele întreprinderii. București,1997.
3. Gheorghe I. Managementul transporturilor. Bucureşti, 2001.
4. http://statistica.md

9. Evaluare
Curent
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și seminar).
- Obținerea notei minimale de promovare la evaluările curente.
- Aplicarea unor categorii economice și concepte de bază.
- Înțeleagă proceselor economice care au loc la intreprinderea de transport
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de organizare, planificare și gestionarea
transportului.
- Utilizarea conceptelor de bază în interpretarea situațiilor de producţie concrete în cadrul examenului.

U.07.A.1.28. MANAGEMENT ŞI ANTREPRENORIAT
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licenţă

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unităţii de curs
Management şi antreprenoriat
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unităţii de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
U.07.A.1.28
150
5
U – socio-umanistică
7/9
2.2
Tipuri de activităţi:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/14
45/76
b) Seminar
30/10
30/60
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Elena BIVOL, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unităţii de curs în programul de studii superioare de licenţă
Unitatea de curs “Management şi antreprenoriat” este o disciplină de orientare socio-umanistică şi de formare a
abilităţilor şi competenţelor generale orientat spre formarea competenţei profesionale de specialitate:
CPL6 Organizarea activităţii economice profitabile a întreprinderii, circulaţiei şi transporturilor rutiere sigure;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de muncă
calificată şi eficientă;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării,
respectului faţă de ceilalţi;
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la
dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor
lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi comunicării.

4. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învăţămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenţii cunoştinţelor
şi abilităţilor după cum urmează: a) la discipline fundamentale - ingineria mecanică, micro
şi macro economie, integrare europeană; b) a aplica cunoştinţele referitor la geografia
transporturilor la nivel naţional, european şi internaţional; c) a aplica cunoştinţele despre
structura şi funcţionarea complexului de transport naţional şi internaţional; d) la discipline
de specialitate – construcţia autovehiculelor, complexul de transport, legislaţia de
transporturi.
Conform
 Competenţe-cheie/transdisciplinare:
competenţelor CT1: Competenţa de planificare și organizare a propriei învăţări, atît individual cît și în
grup;
CT2: Competenţa de a comunica argumentat în limba de maternă/de stat;
CT3: Competenţe de a dobîndi și a aplica cunoștinţe de bază din domeniul Matematică,
Știinţe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
CT4: Competenţe de utilizare a instrumentelor cu funcţie digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaţionale în activitatea profesională;
CT5: Competenţe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democraţiei și a drepturilor omului;
CT6: Competenţe de gîndire critică asupra activităţii sale în scopul autodezvoltării continue
și autorealizării personale;
CT7: Competenţe de toleranţă în receptarea valorilor interculturale;
CT8: Competenţa de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
 Competenţe profesionale generale:
CPL6 Organizarea activităţii economice profitabile a întreprinderii, circulaţiei și
transporturilor rutiere sigure:
C6.1. Descrierea modalităţilor de organizare a serviciilor auto de calitate, profitabile și
Conform
planului de
învăţămînt

sigure;
C6.2.Explicarea și interpretarea unormetode eficiente de organizare a activităţii economice
profitabile, circulaţiei și transporturilor rutiere sigure;
C6.3. Aplicarea unor metode eficiente de organizare a activităţii economice profitabile a
întreprinderii, circulaţiei și transporturilor rutiere sigure;
C6.4. Evaluarea critică a nivelului calitativ de organizare a activităţii economice a
întreprinderii, circulaţiei și transporturilor rutiere;
C6.5. Elaborarea programului anual de activitate ale unei entităţi/ întreprinderii,
programelor de ridicare a siguranţei circulaţiei, transporturilor rutiere.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul, expunere,
cascada ideilor, dezbatere
Mijloace de instruire: tablă, markere, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea brainstorming, brainwriting,
fishbowl.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală, individuală, perechi, grupuri.

6. Obiectivul principal al unităţii de curs
Analiza principiilor de management, posibilitatea aplicării metodelor de gestiune economică în cadrul activităţii
de conducere a unei unităţi economice în domeniul transportului auto, identificarea tipurilor de resurse de care
dispune întreprinderea de transport auto şi posibilităţile de eficientizare a acestora în procesul de utilizare.

7. Finalităţile de studiu
Studentul va fi capabil să se orienteze în fluxul de informaţii tehnic-ştiinţifice în vederea aplicării corecte a
metodelor şi tehnicilor manageriale în activitatea practică; să descrie metodele de analiză sistematică şi de
prognozare, să determine deficienţele şi problemele procesului de transport auto cu posibilităţile de înlăturare a
acestora; să soluţioneze problemele de gestiune a unei afaceri în domeniul transporturilor cu aplicarea metodelor şi
tehnicilor manageriale.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conţinuturi
Tema 1: Managementul ca sistem, legităţile de funcţionare
1.1. Caracterisiticile generale ale managementului ca sistem;
1.2. Abordări ale conceptului de management;
1.3. Definiţiile de bază ale sistemului de management;
1.4. Legile privind funcţionarea managementului;
1.5. Legităţile managementului ca știinţă și activitate practică.
Tema 2: Principiile, funcţiile şi componentele procesului managerial
2.1. Principiile managementului modern;
2.2. Funcţiile de management – clasificare după diverși autori;
2.3. Caracteristicile de bază ale funcţiilor de management;
2.4. Funcţiile de management specifice gestiunii unităţilor de producere;
2.5. Modelarea structurilor de gestiune a întreprinderilor;
2.6. Metoda tabelară de distribuire a funcţiilor de conducere.
Tema 3: Metode şi tehnici de gestiune a organizaţiilor
3.1. Metode de gestiune;
3.2. Caracteristici, avantaje și dezavantaje ale metodelor administrative;
3.3. Caracteristici, avantaje și dezavantaje ale metodelor, practicilor economice și socialeconomice de conducere;
3.4. Tehnici de management.
Tema 4: Conţinutul activităţii de antreprenoriat
4.1. Definirea conceptului de antreprenoriat;
4.2. Conţinutul antreprenoriatului;
4.3. Conceptul activităţii de antreprenoriat;
4.4. Mediul de afaceri.

nr. de ore
zi

fr

4

0,5

4

1

4

0,5

4

1,5

Tema 5: Organizarea structurii de afaceri
5.1. Premise și condiţii de dezvoltare a structurilor de afaceri;
5.2. Ideea de afaceri;
5.3. Variante și modalităţi de organizare a structurilor de afaceri.
Tema 6: Crearea unei întreprinderi
6.1. Legea Republicii Moldova Nr. 845 din 03.01.1992cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
6.2. Forme organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat;
6.3. Procesul de înregistrare a întreprinderilor în Republica Moldova.
Tema 7: Activitatea unităţilor economice în domeniul transportului auto
7.1. Autorizarea activităţii de transport auto a mărfurilor contra plată;
7.2. Regimul de licenţiere în domeniul transporturilor auto;
7.3. Obţinerea autorizaţiei de transport auto de pasageri pe rute regulate;
7.4. Transportul auto în cont propriu;
7.5. Activitatea de gară auto;
7.6. Activitatea de service auto;
7.7. Activitatea întreprinderilor autorizate la montarea, reparaţia și calibrarea tahografelor și
limitatoarelor de viteză;
7.8. Activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de
cîntărire a vehiculului rutier;
7.9. Activitatea de revizie tehnică periodică.
Tema 8: Marketing şi antreprenoriat
8.1. Principiile, tipurile și formele de marketing;
8.2. Filosofia marketingului;
8.3. Sistemul de marketing;
8.4. Activitatea de marketing – concept modern al antreprenoriatului;
8.5. Funcţiile marketingului și soluţii în problemele întreprinzătorilor;
8.6. Complexul de marketing în sistemul de afaceri;
8.7. Marketing vs management.
Tema 9: Business-planul în activitatea întreprinzătorilor
9.1. Rolul și funcţiile business-planului;
9.2. Conţinutul business-planului;
9.3. Obţinerea investiţiilor în antreprenoriat.
Tema 10: Riscul în afaceri
10.1. Esenţa riscului în afaceri;
10.2. Funcţiile riscului în afaceri;
10.3. Factorii care determină atenuarea sau pronunţarea riscului în afaceri;
10.4. Gestiunea riscurilor economice.
Tema 11: Structuri organizatorice şi de gestiune în transportul auto şi a staţiilor de
deservire auto
11.1. Structuri organizatoric-funcţionale în domeniul transportului auto;
11.2. Structuri organizatoric-funcţionale în domeniul deservirii transportului auto;
Tema 12: Organizarea şi gestiunea staţiilor de deservire auto
12.1. Organizarea deservirii autovehiculelor;
12.2. Metode de ridicare a nivelului calităţii de deservire a autovehiculelor;
12.3. Piaţa pieselor de schimb și comerţul cu acestea;
12.4. Organizarea depozitării pieselor și gestiunea materialelor din stoc.
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conţinuturi
LP1: Metodologia calculului tehnologic al întreprinderii de service auto
LP2: Calculul volumului necesar de investiţii în proiectul staţiei de deservire auto
LP3: Clasificarea cheltuielilor de producţie. Calculul cheltuielilor de producţie și a costului
vânzărilor
LP4: Calculul cheltuielilor generale și administrative
LP5: Elaborarea devizului de cheltuieli de producţie
LP6:Managementul personalului. Delimitarea funcţiilor și unităţilor în baza calculelor
LP7:Calculul prealabil al termenului de răscumpărare a investiţiilor și termenului minim de
creditare

2

1

2

0,5

4

0,5

4

0,5

2

1

2

0,5

4

0,5

9

1

45

14

nr. de ore
zi
4
2
2
2
2
2
2

fr
0,5
1
1,5
1
1
1
1

LP8:Elaborarea graficului de rambursare a creditului
2
1
LP9:Elaborarea raportului de profit și pierderi, bilanţului contabil și raportului privind fluxul
0,5
2
mijloacelor bănești
LP10:Calculul indicatorilor de rentabilitate
2
0,5
LP11:Calculul indicatorilor de gestiune
2
0,5
LP12:Calculul indicatorilor de eficacitate a investiţiilorîn proiect
2
0,5
LP13:Elaborarea structurii de organizare și gestiune în domeniul transportului auto
2
0,5
LP14:Elaborarea structurii de organizare și gestiune a departamentului tehnic în staţiile de
0,5
2
deservire auto
Total
30
10
8.3. Bibliografie minimală
1. Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014;
2. Iu. Guber, D. Ceban: „Managementul organizaţiilor” UTM, Chişinău-2010, 94 pagini;
3. T. Alcaz, V. Russu, S. Kant: „Managementul transportului urban de călători”, p. I, II-a, U.T.M., Chişinău 2005,
284 pagini;
4. T. Alcaz, V. Russu, A. Oprea: „Managementul transporturilor. Complexul de transport”. Ciclu de prelegeri.
Partea I, II-a, U.T.M., 2005, 306 pagini;
5. T. Alcaz, V. Russu, S. Kant, Iu. Tezec: „Organizarea expediţiilor rutiere”. U.T.M., Chişinău 2004, 88 pagini;
6. T. Alcaz, V. Russu, S. Kant, I. Gamart: „Îndrumar metodic pentru lucrarea de an; Tehnologia şi organizarea
transportului de călători”. U.T.M., Chişinău 2008, 44 pagini;
7. В. И. Савин.: „Перевозки грузов автомобилъным транспортом”. Москва «Дело и сервис» 2002, 544
pagini;
8. Gh. Caraiani: „Lexicon de termeni în domeniul transporturilor şi vămuirii”. Bucureşti 2000, 365 pagini;
9. D. Caracota, Gh. Caraiani: „Eficienţa economică a transporturilor rutiere”. ASE, Bucureşti, 2003, 373 pagini;
10. Codul Muncii a RM. Legea nr. 154-XV, din 28.03.2003;

9. Strategii didactice de predare și învăţare
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice, organizator grafic,
problematizarea, dezbatere, SINELG, diagrama Venn, grafic T.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.


Studentul: studiază literatura indicată în curriculumul la disciplina dată;elaborează lucrarea de an la disciplină în
conformitate cu sarcina înmănată şi structura aprobată;execută sarcini individuale repartizate la orele
practice;analizează legislaţia şi actele normative ce reglementează activitatea de transport cu referire la
managementul întreprinderilor de transport auto;realizează hărţi conceptuale ale proceselor de transport a mărfurilor
şi/sau pasagerilor;în procesul de desfăşurare a practicii economice-manageriale şi de documentare studiază
nomenclatorul de acte juridice şi toate documentele legate de desfăşurarea activităţii de transport.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris, cu ponderea 0,4 din nota finală. Două evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală, respectiv 0,15 fiecare. Susţinerea publică a lucrării de an cu ponderea de
0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen (creativitate, Examen cu probe
Curs
40%
structurare, corectitudine în formularea răspunsurilor).
mixte
Prezenţa la activităţi;
Fișa de prezenţă
Contribuţia la desfășurarea activităţilor de seminar;
Rezultatele
Seminar/
Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
sarcinilor de seminar
lecţii
30%
sarcinilor de lucru la seminare;
Lucrare grafică
practice
Prezentarea lucrărilor grafice repartizate.
Evaluări curente
Susţinerea publică a
Contribuţia și creativitate la elaborarea lucrării de an;
Lucrare
30%
lucrării de an
Nivelul de prezentare și de răspuns la întrebări.
de an
11.2. Standarde minime de performanţă
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs și seminar);
- Elaborarea lucrării de an în corespundere cu sarcina repartizată;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor managementului și tehnologiilor manageriale în domeniul
transporturilor.

Discipline de specialitate obligatorii
S.03.O.0.29. TOLERANȚE ȘI CONTROL DIMENSIONAL
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învățământ cu frecvență);
III (învățământ cu frecvență redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Inginerie și Management Industrial
Studii superioare de licență, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
3
S – unitate de
5
E
curs de
specialitate

Categoria de
opționalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învățământ

Curs

Seminar

Laborator

Proiect de an

120

30/8

15/4

15/4

-

Ore auditoriale

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
30/52

Pregătire aplicații
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului
de
învățământ
Conform
competențelor

Matematica Superioara, Fizica tehnică, Geometria Descriptiva, Desen Tehnic și Infografică,
Mecanica Teoretică, Studiul și Tehnologia Materialelor
Cunoașterea executării desenelor tehnice, dimensionarea pieselor, legilor de distribuție a valorilor,
tipul erorilor și calculul acestora

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator, alte
materiale ilustrative precum placate, machete instalații electrice.
Pentru executarea lucrărilor de laborator este nevoie de: instrumente de măsurare, piese, instalații
de laborator. Termenul de predare a lucrărilor de laborator – sfârșitul semestrului.
Pentru seminare sunt necesare: Standarde de stat din domeniul toleranțelor, calculatoare de
buzunar sau PC

5. Competenţe specifice acumulate
Competențe
profesionale

Competențe
transversale

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor și vehiculelor feroviare
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
și vehiculelor feroviare
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei
strategii de muncă calificată și eficientă.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului,
cooperării, respectului față de ceilalți.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general
Obiectivele
specifice

Însușirea noțiunilor de toleranțe și ajustaje pentru diverse tipuri de piese și îmbinări
 Să înțeleagă și să poată să aleagă la fel să calculeze parametrii câmpurilor de toleranță.
 Să înțeleagă și să poată să aleagă la fel să calculeze parametrii ajustajelor cu joc, cu strângere și
intermediare.
 Să înțeleagă și să poată să indice abaterile de formă și poziție pentru piese.
 Să înțeleagă și să poată să indice rugozitatea suprafețelor.
 Să cunoască și să poată indica câmpurile de toleranță și ajustajele pentru: rulmenți, asamblările
filetate, asamblările cu pene și caneluri, asamblările conice, roțile și angrenajele dințate
 Să poată rezolva lanțuri de dimensiuni prin diferite metode

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
Tematica activităților didactice

învățământ
cu
frecvență

învățământ
cu frecvență
redusă

2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
30

0,5
1
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8

2
2

0,5
0,5

2

0,5

2
2
1
2

0,5
0,5
0,5
0,5

2

0,5

15

4

2
2
2
2
2
2
2
1
15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

Tematica prelegerilor
T1. Noțiuni generale despre interschimbabilitate și precizie dimensională
T2. Sistemul de toleranțe și ajustaje pentru piese cilindrice
T3. Precizia formei geometrice și poziției suprafețelor
T4. Ondulația și rugozitatea suprafețelor
T5. Toleranțe și ajustaje pentru asamblările cu rulmenți.
T6. Metode și mijloace pentru controlul pieselor cilindrice
T7. Calculul și alegerea ajustajelor pentru asamblările cilindrice
T8. Lanțuri de dimensiuni
T9. Toleranțe și ajustaje pentru îmbinările cu pene și caneluri
T10. Toleranțe și ajustaje pentru asamblările cu filet
T11. Toleranțele conurilor și unghiurilor
T12. Noțiuni generale despre metrologie și măsurări tehnice
T13. Toleranțe pentru angrenajele cu roți dințate
Total prelegeri

Tematica seminarelor
LP1. Calculul parametrilor ajustajelor pentru asamblările cu piese cilindrice
LP2. Alegerea și calculul ajustajelor pentru subansamblul cu rulmenți
LP3. Calculul lanțurilor de dimensiuni. Metoda maximumminim, problema inversă.
Metoda probabilistică, problema inversă.
LP4. Calculul lanțurilor de dimensiuni. Metoda compensării.
LP5. Determinarea dimensiunilor și toleranțelor șurubului și piuliței cu filet metric
LP6. Calculul dimensiunilor și toleranțelor îmbinărilor cu pene
LP7. Determinarea dimensiunilor și toleranțelor îmbinărilor cu caneluri
LP8. Indicarea toleranțelor, ajustajelor, abaterilor de formă și poziție în soft-urile
AutoCAD și SolidWorks
Total seminare

Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Măsuri terminale. Mijloace universale de măsurare. Alegerea instrumentelor
LL2. Măsurarea dimensiunilor prin metoda absolută
LL3. Măsurarea dimensiunilor prin metoda relativă
LL4. Măsurarea parametrilor rugozității
LL5. Măsurarea abaterilor de formă și de poziție ale suprafețelor cilindrice
LL6. Măsurarea elementelor dimensionale ale filetelor
LL7. Măsurarea parametrilor la roți dințate
LL8. Măsurarea conurilor și unghiurilor
Total lucrări de laborator

8. Referinţe bibliografice
Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popa V., Bantaș N., Nastas A., Gherghel N., Mircea D. Toleranțe și control dimensional, Ed.
Tehnica-INFO, Chișinău, 2006.
Попа В., Настас А. Допуски и контроль размеров, Кишинэу, ТУМ, 2011.
Дунаев П.Ф. и др. Допуски и посадки. Обоснование выбора. М.: Высшая школа, 1984.
Мягков В.Д. Допуски и посадки: Справочник, в 2х частях. Л: Машиностроение,
1982,1983.
Nastas A., Popa V., Colin T. Toleranțe și control dimensional. Indicații metodice pentru lucrarea
de an, seminare și lucrări de verificare. Chișinău, Editura “Tehnica – UTM”, 2016
Popa V., Guzgan N. Toleranțe, ajustaje și măsurări tehnice: Anexă la lucrarea de an. - Chișinău,
UTM, 1991, nr. 42 .
Popa V., Guzgan N., Țurcan O. Măsurarea pieselor cu filet și a roților dințate. Chișinău, 1990,
nr. 43.
Popa V., Guzgan N., Țurcan O. Măsurarea parametrilor rugozității, abaterilor de formă și poziție
ale suprafețelor cilindrice. Chișinău, 1990, nr. 44.

9. Popa V., Guzgan N., Țurcan O. Măsurarea dimensiunilor prin metodele unei singure măsurări,
unui șir de măsurări, absolută și relativă. Chișinău. 1989, nr. 45.
10. Popa V., Bantaș N., Guzun M. Toleranțe și control dimensional. Programa de studii, probleme și
indicații metodice la proiectul de an și lucrări de verificare, Chișinău, 2001, nr. 907.
11. http://elearning.utm.md/moodle/login/index.php cursul Toleranțe și control dimensional
Suplimentare 1. GOST 25347-82 Поля допусков и рекомендуемые посадки
2. РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений
линейных размеров до 500 мм
3. GOST 2.308-79 Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanță
Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator;
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii alegerii și calculului toleranțelor și ajustajelor pentru
diferite tipuri de piese.

S.04.O.0.30. TEHNOLOGIA FABRICĂRII MAȘINILOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Domeniul de studii ISCED
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
II (învăţământ cu frecvenţă);
III (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Tehnologia Construcțiilor de Mașini
5 – Inginerie, Tehnologii de Prelucrare și Construcții
52 – Inginerie și Activități Inginerești
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
4
S – unitate de O - unitate de
5
E
curs de
curs
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

Laborator

120

30/8

15/4

15/4

Contact direct, ore
Proiect
de an
-

Lucrul individual, ore
Studiul materialului
Pregătire
teoretic
aplicaţii
30/52
30/52

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Parcurgerea disciplinelor: Studiul și tehnologia materialelor; Toleranțe și Control Dimensional.
Competențe acumulate la disciplinele: Studiu și Tehnologia Materialelor, Desen Tehnic,
Toleranțe şi Control Dimensional.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Generale

 Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți
a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale.
 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator, întrucât aceasta se
dovedește disruptivă la adresa procesului educațional.

Curs

 Sală de curs dotată cu instrumente TIC de predare: proiector cu ecran sau tablă interactivă,
calculator/laptop cu conexiune la rețeaua internet.

Seminar

 Sală de curs dotată cu instrumente TIC de predare: proiector cu ecran sau tablă interactivă,
calculator/laptop cu conexiune la rețeaua internet.
 Set de îndrumare metodice de proiectare a tehnologiilor de fabricare a pieselor din
construcția de mașini.

Laborator

 Laboratorul disciplinei (sala 8‐08), echipamente şi aparatură de laborator, mașini unelte, set
de piese prefabricate, semifabricate, platforme cu diferite tipuri de scule așchietoare.
 Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor stipulate în indicațiile metodice de
laborator.
 Termenul de predare a lucrării de laborator este o săptămână după finalizarea acesteia.
Pentru predarea cu întârziere a lucrării, aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere, dar nu mai mult de 5 puncte de penalizare.

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria
profesionale
știinților exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor
sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor .
CPL 3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a
autovehiculelor
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului
profesional inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale
Competenţe
transversale

-

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului

Obiectivul
general

Formarea de competențe privind elaborarea proceselor tehnologice de prelucrare prin așchiere a
pieselor specifice construcției de mașini.

Obiectivele
specifice

Obiective cognitive
‐ cunoașterea caracteristicilor constructive şi tehnologice ale produselor, cunoașterea
elementelor structurale ale proceselor şi sistemelor de producție;
‐ cunoașterea factorilor care influențează precizia de prelucrare;
‐ explicarea principilor de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor specifice
construcției de mașini.
Obiective procedurale
‐ descrierea şi analiza proceselor tehnologice cu ajutorul elementelor structurale;
‐ analizarea şi determinarea preciziei de prelucrare prin așchiere pentru condiții date;
‐ aplicarea etapelor de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare prin așchiere.
Obiective atitudinale
‐ stimularea unei gândiri şi abordări tehnologice;
‐ cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp şi a lucrului în echipă;
‐ promovarea spiritului de inițiativă, dialogului şi respectului pentru profesia de inginer.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica prelegerilor
T1 – Introducere
Tehnologia fabricării mașinilor ca obiect de studiu. Direcțiile de dezvoltare în
perspectiva. Modelarea proceselor de fabricație. Mașina ca obiect de producere.
Clasificarea pieselor în construcția de mașini.

2

T2 – Organizarea proceselor de producție în construcția de mașini
Proces de producție industrial. Proces tehnologic, elementele procesului
tehnologic. Tipuri de producție. Forme de organizare a proceselor de producție.
Tendințe actuale și de perspectivă în organizarea proceselor de producție.

2

T3 – Semifabricate pentru piese de mașini
Considerații privind alegerea semifabricatelor. Metode și procedee de obținere a
semifabricatelor.

1

T4 – Precizia de prelucrare.
Noțiuni ce definesc precizia prescrisă și cea de prelucrare. Factori care determină
precizia prelucrării mecanice. Definirea și clasificarea erorilor de prelucrare. Precizia
MU și SDV‐lor. Rigiditatea sistemului tehnologic. Deformațiile termice, vibrațiile și
uzura sistemului tehnologic.

2
2

T5 – Orientarea și fixarea semifabricatelor
Aspecte legate de orientare și fixare. Noțiunea de bază. Clasificarea bazelor.
Scheme de bazare. Erori de fixare a semifabricatelor.

2

T6 – Adaosuri de prelucrare
Noțiunea de adaos de prelucrare. Factori care determină mărimea adaosurilor de
prelucrare. Calculul adaosurilor de prelucrare. Adaosuri de prelucrare și dimensiuni
intermediare.

1

T7 – Normarea muncii în construcția de mașini.
Noțiuni și definiții. Structura normei de timp. Normarea la prelucrarea pe mașini
unelte în flux.

1

T8 – Principii la proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică.
Cerințe față de procesele tehnologice. Obiectivele procesului tehnologic. Date
inițiale pentru proiectarea procesele tehnologice. Elaborarea planului și metodelor de
prelucrare. Alegerea utilajului, sculelor și mijloacelor de măsurare. Stabilirea
regimurilor de așchiere. Tipizarea PT.

2

T9 – Prelucrarea suprafețelor cilindrice și conice exterioare.
Alegerea metodei de prelucrare a suprafețelor. Precizia și rugozitatea la
prelucrarea prin așchiere a suprafețelor cilindrice și conice exterioare. Mașini unelte.
Cuțite pentru strunjit. Regimuri de așchiere. Metode și mijloace de fixare și orientare.
Scheme de prelucrare prin strunjire. Metode de finisare a suprafețelor cilindrice și
conice. Metode de verificare și control.

4

3

T10 – Prelucrarea alezajelor.
Precizia și rugozitatea la prelucrarea alezajelor. Burghierea, lărgirea, alezarea și
adâncirea. Mașini unelte, scule, dispozitive și mijloace de măsurare. Regimuri de
așchiere. Prelucrarea alezajelor prin strunjire. Broșarea. Metode de sporire a preciziei
alezajelor. Metode de verificare și control.

2

T11 – Prelucrarea suprafețelor plane
Precizia și rugozitatea la prelucrarea suprafețelor plane. Metode de prelucrarea a
suprafețelor plane: frezarea, rabotarea, broșarea, rectificarea. Mașini unelte, scule,
dispozitive și mijloace de măsurare. Regimuri de așchiere. Scheme de prelucrare prin
frezare.

2

T12 – Prelucrarea filetelor
Metode de generare a suprafețelor filetate. Metode de prelucrarea a filetelor.
Mașini unelte, scule, dispozitive și mijloace de măsurare. Regimuri de așchiere. Scheme
de prelucrare a suprafețelor filetate. Exemple de procese tehnologice tip de prelucrare.

1

T13 – Prelucrarea arborilor
Noțiunea de tehnologicitate. Tehnologicitatea arborilor. Cerințe tehnice impuse la
prelucrarea arborilor. Semifabricate. Operații de pregătire. Mașini unelte, scule,
dispozitive și mijloace de măsurare. Exemple de procese tehnologice tip de prelucrare a
arborilor.

1

T14 – Prelucrarea carcaselor
Tehnologicitatea carcaselor. Cerințe tehnice impuse la prelucrarea carcaselor.
Semifabricate. Operații de pregătire. Mașini unelte, scule, dispozitive și mijloace de
măsurare. Exemple de procese tehnologice tip de prelucrare a carcaselor.

2

T15 – Prelucrarea danturii roților dințate
Cerințe tehnice impuse la prelucrarea roților dințate. Metode de generare a danturii
roților dințate: prelucrarea danturii cilindrice prin metode de rulare (rostogolire),
mortezare cu cuțit roată, frezare cu freze melc etc. Mașini unelte, scule, dispozitive și
mijloace de măsurare. Prelucrarea danturii roților melcate. Prelucrarea arborelui melcat.

3
2

T16 – Tehnologii tip de prelucrare a pieselor din clasa bucșe, cuzineți, discuri.
Semifabricate. Mașini unelte, scule, dispozitive și mijloace de măsurare. Exemple
de procese tehnologice tip de prelucrare.

1

T17 – Tehnologia asamblării mașinilor
Proces de asamblare si elementele lui. Forme organizatorice la asamblare.
Asamblarea in flux si fără flux. Schema și ciclograma asamblării. Precizia asamblării.

2

Total prelegeri:

30

8

Tematica seminarelor
S1 – Studierea structurii și conținutului proceselor tehnologice de prelucrare
mecanică

2

Procese tehnologice și de producere în construcția de mașini.

S2 – Stabilirea adaosurilor de prelucrare și determinarea dimensiunilor
operaționale ale pieselor
Determinarea adaosurilor de prelucrare. Calculul dimensional al semifabricatului.
Analiza prealabilă a variantelor de obținere a semifabricatelor.

3

2

S3 – Bazarea semifabricatelor
Stabilirea

2

Normarea operație de strunjire. Normarea operație de frezare. Normarea operație
de rectificare.

2

Alegerea bazelor tehnologice la
consecutivității operațiilor tehnologice.

prelucrarea

semifabricatelor.

S4 – Normarea tehnică a operațiilor tehnologice
S5 – Metode de prelucrare a suprafețelor folosite la prelucrarea organelor de
mașini

2
6

Fabricarea arborilor. Fabricarea discurilor. Fabricarea roților dințate.

Total seminare:

15

4

3
2
3
3

1
2
1

Tematica lucrărilor de laborator
LL1 – Determinarea preciziei prelucrării unui lot de piese cu acelaşi reglaj
LL2 – Determinarea rigidității statice a strungului universal
LL3 – Determinarea uzurii sculei așchietoare
LL4 – Determinarea influentei deformațiilor termice a arborelui principal
asupra preciziei de prelucrare
LL5 – Influenta regimurilor de așchiere asupra rugozității suprafeței prelucrate
Total lucrări de laborator:

4
15

4

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Groover, Mikell P. Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes and
systems, 4th ed. John Wiley & Sons, Inc., 2010.
2. Ciupercă, R. Tehnologia fabricării mașinilor: Suport de curs (format electronic, transmis pe
grupul studenților), 2016‐2017.
3. Erik K. Antonsson, Karl‐Heinrich Grote. Springer Handbook of Mechanical Engineering /
2009th Edition. Berlin Springer Berlin 2009
4. Picoș, C., Pruteanu, O., Bohosievic, C., ș.a. Proiectarea Tehnologiilor de Prelucrare
mecanică prin așchiere: Man. de proiectare: în 2 vol. Vol. 1 – Ch.: Universitas, 1992 – 640 p.
5. Pruteanu, O. ş. a. Tehnologia fabricării mașinilor, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1991.
6. Vlase, A., Tehnologia fabricării produselor mecanice, Vol. 2, Ed. Printech, București, 2006.
1. Pruteanu O. ş.a. Tehnologia construcțiilor de mașini: Îndrumar de laborator. Institutul
Politehnic Iași, 1990.
2. Егоров, М. и др. Технология машиностроения. Учебник для вузов. Изд. 2‐е доп. – М.:
Высшая школа, 1976. – 534 с.: ил.
3. Авраменко, В. Е. Технология машиностроения. Расчет припусков и межпериодных
размеров: Учеб. пособие. – Красноярск: ПИ СФУ, 2007. 88 с.
4. Безъязычный, В., и др. Расчет режимов резания. Учебное пособие – Рыбинск: РГАТА,
2009. – 185 с.
5. Desen tehnic industrial – Colecția de standarde și comentarii.
6. Toleranțe și ajustaje – Colecția de standarde și comentarii.
7. Oțeluri – Colecția de standarde și comentarii.
8. Tipuri de semifabricate laminate, forjate, matrițate – Colecția de standarde și comentarii.

9. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Evaluarea finală se face în scris prin intermediul unui test final. Itemii de test sunt formulați astfel încât să
accentueze înțelegerea şi capacitatea studentului de soluționare a situațiilor concrete. Testul final acoperă
subiecte din fiecare capitol, conexate pe o problemă.
Standard minim de performanţă
Prezența obligatorie la toate lucrările de laborator.
Prezența la orele de curs și seminare (nu mai puțin de 50%).
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări în care sunt incluse și rezultatele evaluării lucrărilor de
laborator.
Demonstrarea în testul de evaluare finală a cunoașterii procedeelor de organizare a sistemelor de producție în
construcția de mașini.

S.04.O.1.31. CONSTRUCȚIA AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și Tehnologia Transportului Auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Construcția autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.04.O.1.31.
150
5
S- de specialitate; O - obligatorie
4/5
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/14
45/76
b) Laborator
30/10
30/50
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Olivian PĂDURE, conf.univ., dr.
I. ROTARU, V. PLĂMĂDEALĂ,
I. BEIU lect.univ.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Construcția autovehiculelor” este o disciplină obligatorie din componența unui bloc de unități
de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ :
CPL2 Organizarea și gestiunea transportului rutier de mărfuri și de persoane
CPL3 Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a autovehiculelor
CPL4 Proiectarea și organizarea traficului rutier durabil, sigur și ecologic
CPL5 Planificarea și organizarea activității de lansare afacerii pe piața serviciilor de transport rutier, precum și
managementul eficient întreprinderii în conformitate cu prevederile actelor normative internaționale și naționale

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform

competențelor



Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, rezistența
materialelor, creativitatea tehnică și mecanisme, bazele proiectării mașinelor; b) la
discipline generale – tehnologii informaționale
Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia și rezistența
materialelor;
- competențe de a aplica cunoștințele în teoria mecanismelor și proiectarea
mașinelor;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet, monstre, machete.
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector monstre, machete.
Forme de activitate: frontală, individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul realizării
la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale legate cu exploatarea a autovehiculelor

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să descrie destinația, construcția și principiu de funcționare a autovehiculelor

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. 1. Introducere. Autovehiculele, construcţia generală.
1.1. Autovehiculele, construcţia generală, tipurile şi marcarea, clasificarea, indexarea.
1.2. Motoare cu ardere internă, tipurile, procesele de funcţionare ale motoarelor în 2 şi 4 timpi.
1.3. Mecanismele şi sistemele MAI
2. Sisteme de propulsie alternative
2.1. Autovehicule cu propulsie hibridă
2.2. Autovehicule cu propulsie electrică
3. Mecanismul bielă-manivelă şi de distribuţie gazelor
3.1. Mecanismul bielă-manivelă, destinaţia, construcţia generală, clasificarea, penele.
3.1. Mecanismul de distribuţie a gazelor, destinaţia, construcţia generală, clasificarea, penele.
4. Sistemul de ungere al MAI
4.1. Necesitatea în ungere a suprafeţelor de lucru, modalităţile de ungere.
4.2. Uleiurile utilizate, tipurile, marcarea, proprietăţile fizico-chimice.
4.3. Elementele componente ale sistemului de ungere.
4.4. Ventilarea carterului.
4.5. Penele sistemului de ungere şi metodele de înlăturare
5. Sistemul de răcire al MAI.
5.1. Necesitatea în răcire a motoarelor, modalităţile de răcire, regimul termic al motorului.
5.2. Lichidele de răcire utilizate, tipurile, marcarea, proprietăţile fizico-chimice.
5.3. Elementele componente ale sistemului de răcire.
5.4. Penele sistemului de răcire şi metodele de înlăturare.
6. Sistemul de alimentare cu benzină
6.1. Destinaţia, elementele componente, tipurile de benzină;
6.2. Carburatorul, construcţia, principiul de funcţionare.
6.3. Motorele cu injecție.
7. Instalaţia de alimentare cu gaz
7.1. Destinaţia, elementele componente.
7.2. Instalaţia de alimentare cu gaz lichefiat, principiul de funcţionare;
7.3. Instalaţia de alimentare cu gaz comprimat, principiul de funcţionare;
7.4. Reductoarele de gaz;
7.5. Penele instalaţiilor de alimentare.
8. Instalaţia de alimentare a MAC
8.1. . Destinaţia, elementele componente, clasificarea motorinei;
8.2. Pompele de combustibil, pompele de injecţie de presiune înaltă.
8.3. Instalaţia de alimentare cu motorină „Common Rail” elementele componente, funcţionarea;
Supraalimentarea motoarelor
8.4. Penele instalaţiilor de alimentare.
9. Echipamentul electric al autovehiculelor. Instalaţiile de pornire şi aprindere
9.1. Echipamentul electric al automobilului. Generalităţi.
9.2. Instalaţiile de pornire, construcţia generală. Demaroarele.
9.2. Instalaţiile de aprindere, tipurile, construcţia generală. Generatoarele, reglatoarele de curent,
ruptor distribuitorul.
10. Transmisia, ambreiajele şi mecanismele de acţionare
10.1 Transmisia, destinaţia, scheme de compunere, construcţia generală;
10.2. Ambreiajul, destinaţia, clasificarea, construcţia generală şi principiul de funcţionare;
10.3. Mecanismele de acţionare, destinaţia, clasificarea construcţia generală şi principiul de
funcţionare;
10.4. Penele ambreiajului şi mecanismului de acţionare.

nr. de ore
zi

fr

4

0,5

2

1

4

1

2

0,5

2

1,5

2

1

2

0,5

4

1

4

2

2

1

11. Cutiile de viteze. Construcţia şi funcţionarea
11.1. Destinaţia, construcţia generală şi clasificarea şi principiul de funcţionare al cutiilor de
viteze;
11.2. Construcţia mecanismelor de acţionare; destinaţia, clasificarea construcţia generală şi
principiul de funcţionare;
11.3. Penele cutiei de viteze şi mecanismului de acţionare.
12. Transmisia cardanică, transmisia principale, diferenţiale, semiaxiale.
12.1. Destinaţia, construcţia generală, clasificarea şi principiul de funcţionare ale transmisiei
cardanice, transmisiei principale, diferenţialelor şi semiaxelor;
12.2. Penele transmisiei cardanice, transmisiei principale, diferenţialelor şi semiaxelor.
13. Sistemul de frânare
13.1 Destinaţia, clasificarea şi principiul de funcţionare a sistemului de frânare;
13.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare a mecanismelor de frânare;
13.3. Sistemul de frânare cu ABS, avantajele;
13.4. Penele sistemului de frânare.
14. Sistemul de direcţie
14.1 Destinaţia, construcţia generală, clasificarea şi principiul de funcţionare a sistemului de
direcţie;
14.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare a mecanismelor de direcţie;
14.3. Trapezul de direcţie, destinaţia. Construcţia şi funcţionarea mecanismului de acţionare a
direcţiei;
14.4. Penele sistemului de direcţie
15. Partea rulantă, suspensiile.
15.1 Destinaţia, tipurile de cadre. clasificarea caroseriilor;
15.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare ale suspensiei, roţilor;
15.3. Penele părţii rulante.
16. Construcția autovehiculelor și remorcilor specializate
16.1.Clasificarea remorcilor și semiremorcilor
16.2.Sarcina pe axe
163. Metode de fixare a incarcaturii
17.Cerințele specifice asupra mijloacelor de transport specializat
17.1. Cerințe specifice pentru transport de pasageri
17.2. cerințe suplimentare pentru autovehiculele de transport a mărfurilor ADR
17.3. Cerințe specifice pentru ATP
17.4.Cerințe specifice transportului de animale
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea lucrărilor de laborator
Conținuturi

2

0,5

2

0,5

4

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

3

1

45

14

nr. de ore
zi
4

fr
1

LR 1 Construcţia generală a motorului, mecanismelor bielă-manivelă şi de distribuţie a gazelor,
instalațiilor de răcire și ungere
LR 2. Instalaţiile de alimentare a motoarelor cu benzină şi gaze
3
0,5
LR 3. Instalaţia de alimentare cu combustibil a mac
4
0,5
LR 4. Echipamentul electric al automobilului.
3
0,5
LR 5. Transmisia automobilului.
6
1
LR 6. Sistemul de frânare.
3
1
LR 7. Sistemul de direcţie.
3
1
LR 8. Sistemul de rulare.
4
1
Total ore
30
8
8.3. Bibliografie minimală
1. Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Editura Didactică şi
Pedagogică., Bucureşti, 2001-2012.
2. Поросятковский В.А., Руссу Т. И. Автомобили: Основы конструкции: Учеб. – Chişinau, 2008 (Î.S.F.E. –
P. „Tipografia Centrală”). – 520 p.
3. Вишняков Н.Н., Островцев В.Н. и др. Автомобили: Основы конструкци, M.: Машиностоение, 1986.
4. Е.В. Михайловский, K.B. Серебряков, Е.Я. Тур. Устройство автомобиля. M.: Машиностоение, 1985.
5. V. Poroseatcovschi, I. Rotaru. Automobile. Tematica şi îndrumări metodice pentru efectuarea lucrărilor de
laborator la disciplina „Bazele construcţiei automobilului” 2008-2012. Varianta electronică.

9. Strategii didactice de predare și învățare

Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări lucrari de laborator, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; efectuează lucrările de laborator în conformitate cu sarcina și
structura aprobată; execută sarcinile pentru acasă; studiază literatura obligatorie.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările de
laborator. Atestări curente cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
40%
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Rezultatele la
Lucrări de - Prezenţa la activtăţi;
lucrări de
60%
laborator - Contribuţia la desfăşurarea lucrărilor de laborator;
laborator;
- Atestări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităţilor didactice (curs şi lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea destinației, construcției, principiului de funcționare și defectelor specifice pentru ansamblurile și
sistemele a autovehiculelor.

S.05.O.1.32. MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
III (învăţământ cu frecvenţă);
III (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 – Ingineria și Tehnologia Transportului Auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
5
S – unitate
O – unitate de
6
Examen
de curs de
curs
specialitate
obligatorie

Credite ECTS
5

2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în
planul de
învăţământ

Prelegeri

Lucrări
practice

Lucrări de
laborator

150

45

15

15

Ore auditoriale

Lucrul individual
Elaborarea lucrării de
Studiul materialului
verificare și lucrărilor de
teoretic
laborator
45
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul

Conform
planului de
învăţământ

Conform
competenţelor

Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități: a) la discipline fundamentale – matematica
superioară, fizica tehnică, mecanica teoretică, electrotehnica și electronica, studiul și tehnologia
materialelor, rezistenţa materialelor, teoria mecanismelor și creativitatea tehnică, bazele
proiectării maşinilor, termotehnica, mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi pneumatice; b) la
discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – tehnologii informaționale, protecția
muncii și a mediului ambiant; c) la discipline de specialitate obligatorii şi opţionale – tehnologia
fabricării mașinilor, construcția autovehiculelor, teoria şi proiectarea autovehiculelor, materiale
de exploatare, echipamentul electric şi electronic al automobilelor, tehnologia reparației
autovehiculelor, încercarea și testarea tehnică a autovehiculelor.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Prelegeri
Lucrări
practice
Lucrări de
laborator

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector, ecran, calculator,
tablă, cretă. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul
cursului.
Studenţii vor elabora lucrările de verificare individuale conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice. Studenţii sunt evaluaţi la finele fiecărei lucrări practice.
La următoarea lucrare de laborator studenții întocmesc o dare de seamă și o susțin în fața
profesorului și colegilor.

5. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale

“Motoare cu ardere internă” este o disciplină obligatorie din componența unui bloc de unități de
curs orientat spre formarea competențelor profesionale de specialitate: CPL1 – Utilizarea
conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și
exploatării tehnice a autovehiculelor;
CPL2 – Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport
auto;
CPL3 – Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a
autovehiculelor;
CPL4 – Executarea activităților de autoservice/întreținere și inspecție tehnică periodică în
conformitate cu prevederile actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității
muncii și ecologice;
CPL5 – Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
principal

Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul
realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la luarea deciziilor şi
selectarea datelor inițiale pentru calculul termic al motorului cu ardere internă, calculul
parametrilor de stare a gazelor în procesele de admisie, comprimare, ardere, destindere și
evacuare, calculul indicilor de performanță și dimensionare a motorului, analiza şi selectarea

tipului şi modului de alimentare cu combustibil, efectuarea calculului cinematic şi dinamic a
mecanismului bielă-manivelă, efectuarea analizei constructive, luarea deciziilor și efectuarea
calculelor cu privire la rezistenţa pieselor motorului, solicitările mecanice şi termice, acumularea
cunoștințelor referitoare la construcția și destinația tuturor pieselor, ansamblurilor, instalațiilor,
sistemelor și mecanismelor motorului, precum și motorului în ansamblu.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ cu
învăţământ
frecvenţă
cu frecvenţă
redusă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11
Tema 12
Tema 13
Tema 14
Tema 15
Tema 16
Tema 17
Tema 18
Tema 19
Tema 20
Tema 21
Tema 22

Noţiuni introductive
Ciclurile termodinamice ale motoarelor cu piston
Procesul de admisie. Procesul de schimbare a gazelor
Procesul de comprimare
Procesul de aprindere şi ardere
Procesul de destindere şi evacuare
Performanţele energetice ale motoarelor
Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor
Cinematica şi dinamica mecanismului bielă-manivelă
Echilibrarea motoarelor cu piston
Mecanismul bielă-manivelă
Mecanismul de distribuţie a gazelor
Instalaţia de răcire
Instalaţia de ungere
Instalaţia de alimentare cu combustibil a motorului cu carburator
Instalaţia de alimentare cu combustibil a motorului cu injecţie de
benzină
Instalaţia de alimentare a motorului cu combustibili gazoşi
Instalaţia de alimentare cu combustibil a motorului cu aprindere
prin comprimare
Supraalimentarea motoarelor cu ardere internă
Sisteme de propulsie alternative
Materiale de exploatare pentru motoarele cu ardere internă
Tehnologii de îmbunătăţire a caracteristicilor ecologice
Total prelegeri:

2
2
3
1
3
1
2
2
3
2
2
2
2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

3

1

3

1

1
2
1
1

1
-

45

14

2

1

4

1

2

1

2

1

2

1

3
15

1
6

3

1

4
4
4
15

1
2
2
6

Tematica lucrărilor practice
LP 1
LP 2
LP 3
LP 4
LP 5
LP 6

LL 1
LL 2
LL 3
LL 4

Analiza condiţiilor de funcţionare şi selectare a datelor iniţiale
pentru calculul termic al motorului
Calculul termodinamic al ciclului real a motorului
Calculul indicilor de performanţă şi dimensionarea motorului.
Bilanţul termic al motorului
Trasarea diagramei indicate a motorului proiectat cu utilizarea
calculatorului
Trasarea caracteristicii exterioare de turaţii a motorului proiectat cu
utilizarea calculatorului
Exemple de calcul la rezistenţă a motorului, piese și mecanisme
Total lucrări practice:
Tematica lucrărilor de laborator
Luare de cunoştinţă cu utilajul, metodica de efectuare a încercărilor
de stand a motoarelor şi aparatajului de alimentare cu combustibil
Ridicarea caracteristicii de mers în gol a motorului
Ridicarea caracteristicii de sarcină a motorului
Ridicarea caracteristicii de viteză a motorului
Total lucrări de laborator:

8. Referinţe bibliografice
Sursele
bibliografice
de bază

Sursele
bibliografice
suplimentare

1. Gh. Bobescu, C. Cofaru, A. Chiru, Gh.-A. Radu, V. Ene, Iu. Guber, V. Scalnâi. Motoare
pentru automobile şi tractoare. Volumul I. Teorie şi caracteristici. Editura ―Tehnica‖.
Chişnău, 1996.
2. Gh. Bobescu, Gh.-A. Radu, A. Chiru, C. Cofaru, V. Ene, V. Amariei, Iu. Guber. Motoare
pentru automobile şi tractoare. Volumul II. Dinamică, calcul şi construcţie. Editura
―Tehnica‖. Chişnău, 1998.
3. Gh. Bobescu, A. Chiru, C. Cofaru, Gh.-A. Radu, H. Abăităncei, N. Ţurea, V. Ene, V. Amariei,
T. Alcaz, M. Ţâmbaliuc. Motoare pentru automobile şi tractoare. Volumul III. Economie şi
ecologie. Surse energetice alternative. Editura ―Tehnica-Info‖. Chişnău, 2000.
4. V. Arhanghelschii, M. Vihert, A. Voinov, Iu. Stepanov, V. Trusov, M. Hovah. Avtomobilinîe
dvigateli. Izdatelistvo ―Maşinostroenie‖, 1977.
5. A. Colcin, V. Demidov. Rasciot avtomobilinîh i tractornîh dvigatelei. 4-е izd., stereotipnoe. —
М.: Vîsşaia şcola, 2008.
6. V. Ene, T. Russu, Gheorghe Stoianov, O. Ene, L. Buimestru. Tehnologii avansate la
alimentarea motoarelor auto. Instalaţii, combustibili, toxicitate. Chişinău, 2003.
1. Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Editura
Didactică şi Pedagogică., Bucureşti, 2001-2008.
2. E. Rakosi, R. Roşca, Gh. Manolache, Ghid de proiectare a motoarelor cu ardere internă pentru
automobile, Editura „Politehnium‖ Iaşi, 2004, 193 p.

9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
Elaborarea şi susţinerea lucrării de verificare;
Elaborarea şi susţinerea lucrărilor de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la examenul final.

Examen final
40%

S.05.O.1.33. TEORIA ȘI PROIECTAREA AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Teoria și proiectarea autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.O.1.33.
270
9
S- de specialitate; O - obligatorie
5/6
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
75/24
75/126
b) Seminar
30/10
30/50– proiect de an
c) Laborator
30/10
30/50
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Igor Rotaru, lector superior
.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Teoria și proiectarea autovehiculelor” este o disciplină obligatorie din componența unui bloc
de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):

CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor .
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale
CPL 6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și transporturilor
rutiere sigure
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului,
cooperării, respectului față de ceilalți
4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

4.2

Conform
competențelor

Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, bazele proiectării mașinilor, desen tehnic și
infografica, metode numerice și modelarea 3D, creativitatea tehnică și mecanisme, b)
la discipline generale – tehnologii informaționale; c) la discipline de specialitate –
toleranța și control dimensional, construcția autovehiculelor, tehnologia fabricării
mașinilor, motoare cu ardere internă, materiale de exploatare.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de matematica superioară și
metode numerice;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de fizica tehnică;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de studiul și tehnologia
materialelor;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de mecanica teoretică și
rezistența materialelor;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de bazele proiectării mașinilor,
toleranța și control dimensional;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de desen tehnic, infografica și
modelarea 3D, tehnologii informaționale;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de creativitatea tehnică și
mecanisme;

-

competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de construcția autovehiculelor;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele tehnologia fabricării mașinilor,
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele motoare cu ardere internă;
competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Laborator

5.4

Proiect de an

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, laborator mobil
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării
la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la exploatarea autovehiculelor din punct de
vedere a construcției, exploatării tehnice a autovehiculelor și securității circulației rutiere. Noţiuni de bază şi de
specialitate privind dinamica autovehiculelor; să înţeleagă fenomenele fizice care stau la baza studiului dinamicii
al autovehiculelor; să definească: vehiculul/ autovehiculul/ automobilul (terminologic); parametrii principali ai
autovehiculelor; razele roţilor; să menţioneze care sunt: calităţile tehnice de exploatare ale autovehiculelor; care
sunt funcţiunile roţilor de autovehicul; să evalueze importanţa parametrilor principali ai autovehiculelor asupra
comportării acestora dpdv dinamic; să sintetizeze condiţiile necesare comportării optime dpdv dinamic al
autovehiculelor; să stabilească dpdv dinamic condiţiile de echilibru ale roţilor de autovehicul; să specifice: care
sunt performanţele autovehiculelor dpdv al bilanţului de tracţiune, al bilanţului de putere, al caracteristicii de
tracţiune, a ecuaţiei generale de mişcare, a caracteristicii dinamice, a caracteristicii de viteză şi a parametrilor
capacităţii de frânare; care este influenţa elasticităţii transversale a pneurilor asupra maniabilităţii în viraj a
autovehiculelor; să determine dpdv dinamic încărcările punţilor autovehiculelor, în diferite condiţii de exploatare
ale acestora; să explice: caracteristica de turaţie exterioară a motorului; dpdv dinamic efectul rezistenţelor care
intervin la înaintarea autovehiculelor; să aleagă parametrii constructivi ai autovehiculelor care stau la baza
calculului tracţiunii acestora; să determine analitic: raportul de transmitere al transmisiei principale; rapoartele de
transmitere din cutia de viteze; vitezele minime şi maxime corespunzătoare treptelor de viteze; puterea motorului
şi puterea transmisă la roţile motoare; momentele de antrenare a roţilor motoare; relaţiile de calcul necesare
studiului rezistențelor la înaintarea autovehiculului; să analizeze, dpdv al maniabilităţii autovehiculelor, condiţiile
optime de exploatare ale acestora; să determine vitezele critice de maniabilitate și stabilitate. Să cunoască indicii
capacității de trecere a autovehiculului, mersul lin al autovehiculului. Să cunoască bazele și etapele proiectării,
regimurile de sarcini, metode de calcul, a autovehiculelor rutiere, influența acestora asupra proprietăților de
exploatare a autovehiculelor, și anume: să cunoască construcția si determinarea parametrilor funcționali ai
ambreiajelor; cutiilor de viteze; transmisiei cardanice; transmisie principale (finale), diferențialului, semiaxelor;
punților (fată-spate, motoare și de direcție); sistemului de direcție; sistemului de frânare; părții rulante;
suspensiilor și amortizoarelor.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să determine proprietățile de exploatare ale autovehiculului, să efectueze calculul
elementelor de bază ale autovehiculului.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Caracteristicile motoarelor şi transmisiilor.
1.1. Dinamica autovehiculelor rutiere. Noțiuni generale.
1.2. Motoarele auto. Caracteristica exterioară de turații a MAI
1.3. Tipul, caracteristica transmisiilor.
1.4. Puterea şi momentul la roţile motoare.
2. Cinematica şi dinamica roţii.

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

2

0,5

2.1. Roata automobilului. Simbolizarea generală a pneurilor, marcarea.
2.2. Cinematica roții, razele roților.
2.3. Dinamica roții, regimurile
2.4. Pierderile la rularea roții
3. Forţele de rezistenţă la înaintarea automobilului.
3.1. Rezistența la rulare. Factorii ce influențează rezistența la rulare.
3.2. Rezistența la urcarea pantei.
3.3. Rezistența aerului. Factorii ce influențează rezistența aerului.
3.4. Rezistența la accelerare.
4. Ecuaţiile bilanţurilor de tracţiune şi putere.
4.1. Ecuația de mișcare a automobilului. Condițiile de înaintare.
4.2. Bilanțul de putere a automobilului.
5. Caracteristicile de tracţiune şi dinamică.
5.1. Definirea şi construire caracteristicilor de tracţiune
5.2. Folosirea caracteristicii de tracţiune la studiul mişcării automobilelor
5.3. Caracteristica dinamică
5.4. Pașaportul dinamic
5.5. Caracteristica puterilor.
6. Determinarea reacţiunilor normale.
6.1. Determinarea reacțiunilor normale ale căii de rulare asupra roților autovehiculelor
6.2. Determinarea reacțiunilor normale în plan longitudinal
6.3. Determinarea reacțiunilor normale în plan transversal
7. Demarajul automobilelor.
7.1. Indicii demarajului automobilului.
7.2. Caracteristica accelerațiilor
7.3. Caracteristicile de accelerare
7.4. Determinarea timpului și distanței de demarare
8. Proprietăţile de frânare ale automobilelor.
8.1. Procesul de frânare. Ecuația de mișcare a automobilului la frânare
8.2. Determinarea capacității de frânare
8.3. Determinarea spațiului de frânare
8.4. Diagrama de frânare
8.5. Distribuirea forțelor de frânare între punți
9. Economicitatea de combustibil a automobilului.
9.1. Indicii economicității de combustibil
9.2. Consumul de combustibil al motoarelor auto
9.3. Factorii care influențează economicitatea de combustibil
9.4. Caracteristica economicității de combustibil
10. Calculul de tracţiune la proiectarea automobilelor.
10.1. Scopul calculului.
10.2. Selectarea datelor inițiale.
10.3. Determinarea puterii efective a motorului automobilului
10.4. Determinarea și corectarea rapoartelor de transmitere ale transmisiei
10.5 Determinarea indicilor tehnici de exploatare a autovehiculului
11. Mersul lin.
11.1. Indicii mersului lin, acte normative
11.2. Caracteristica suspensiilor
11.3. Caracteristica denivelărilor
11.4. Oscilațiile modelului cu o masă
12. Maniabilitatea automobilului.
12.1. Maniabilitatea. Indicii de apreciere.
12.2. Deriva și alunecarea roților
12.3. Cinematica virării automobilului
12.4. Forțele care acționează asupra automobilului la mișcarea curbliniară
13. Stabilitatea automobilelor
13.1. Stabilitatea. Indicii
13.2. Stabilitatea longitudinală a autovehiculului
13.3. Stabilitatea transversală
14. Capacitatea de trecere a automobilelor.
14.1. Indicii capacității de trecere

2

0,5

2

0,5

4

1,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

14.2. Capacitatea de trecere de sprijin
14.3. Influența parametrilor constructivi și de exploatare asupra capacității de trecere
15. Bazele proiectării automobilului. Stadiile şi etapele de proiectare.
15.1. Scopul şi obiectivele proiectării autovehiculului
15.2.Stadiile şi etapele de proiectare.
15.3 Schemele de compunere ale autovehiculelor
16. Regimurile de sarcină. Metodele de calcul a rezistenţei la oboseală şi a probabilităţii
refuzului.
16.1. Metodele de calcul la durabilitate a agregatelor și pieselor automobilului.
16.2. Calcul a rezistenţei la oboseală şi a probabilităţii refuzului
16.3. Regimurile de sarcină ale agregatelor și pieselor automobilului
16.4. Regimurile de calcul ale agregatelor și pieselor automobilului
17. Transmisia. Ambreiajul
17.1. Transmisia. Destinația, clasificarea, schemele de compunere ale transmisiei.
17.2 Cerințele către construcția transmisiilor.
17.3. Ambreiajul. Destinația, clasificarea, cerințe
17.4. Procesul de funcționare al ambreiajului, bazele proiectării și calculului.
17.5. Mecanismele de acționare, calculul.
18. Cutia de viteză. Reductoarele distribuitoare, priza de putere 18.1. Cutia de viteză.
Destinația, clasificarea, construcția cutiilor de viteze, cerințe.
18.2. Determinarea schemei constructive și parametrilor de bază ale cutiilor de viteze.
18.3. Calculul roților dinţate, arborilor, sincronizatoarelor. Alegerea rulmenţilor.
18.4 Cutia de distribuţie, divizorul şi transmisiile planetare – analiza construcţiilor, calculul.
18.5. Comanda cutiilor de viteze, analiza construcțiilor, calculul.
18.6. Variatoarele, clasificarea, construcția.
19. Transmisia cardanică.
19.1. Transmisia cardanică. Destinația, clasificarea, analiza construcțiilor, cerințe.
19.2. Calculul cinematic al transmisiei cardanice.
19.3. Calculul arborilor cardanici
19.4. Calculul articulaţiilor cardanice.
20. Transmisia principală, diferenţialul şi semiaxele
20.1. Transmisia principală. Destinația, clasificarea, construcția, cerințe.
20.2. Determinarea schemei constructive și parametrilor de bază.
20.3. Calculul roților dinţate, arborilor. Alegerea rulmenţilor.
20.4 Diferenţialul. Destinația, clasificarea, construcția, cerințe, calculul.
20.5. Semiaxele. Destinația, clasificarea, construcția, cerințe, calculul.
21. Puntea motoare şi de direcţie.
21.1. Punțile automobilului. Destinația, clasificarea, construcția, cerințe.
21.2. Punțile motoare, cerințe, schemele constructive, materialele, calculul.
21.3. Punțile de direcție, cerințe, schemele constructive, materialele, calculul.
21.4. Punțile motoare și de direcție, cerințe, particularități constructive, elemente de calculul.
22. Suspensile.
22.1. Suspensia automobilului. Destinația, clasificarea, construcția, cerințe.
22.2. Analiza construcţiei suspensiilor dependente şi independente
22.3.Determinarea parametrilor suspensiilor și regimurile de sarcina a elementele elastice ale
suspensiilor, calculul.
22.4. Suspensiile pneumatice, analiza construcției, calculul elementelor de bază
22.5. Amortizorul, clasificarea, calculul.
22.6. Alte tipuri de suspensii, analiza construcției, elementele de calcul.

4

1,5

4

1,5

4

1,5

8

3

2

0,5

4

1,5

2

0,5

4

1,5

23. Roţile și pneurile.
23.1. Roțile automobilului,destinația, cerințe și clasificarea roților.
23.2. Jantele, discurile roților, tipurile, calculul
23.3. Butucul roții, calculul, selectarea și calculul rulmenților.
23.4. Anvelopele automobilului, destinația, cerințe și clasificarea anvelopelor.
23.5. Alegerea anvelopelor.

2

0,5

24. Sistemul de frânare
24.1. Clasificarea și cerințe față de sistemul de frânare
24.2. Determinarea tipului, construcției și calculul parametrilor mecanismelor de frânare.
24.3. Alegerea tipului și schemei constructive ale mecanismului de acționare, amplificatoarelor,

4

1,5

calculul.
24.4. Calculul reglatoarelor forțelor de frânare și sistemului ABS.
25. Sistemul de direcţie
25.1. Destinația, tipul și clasificarea sistemelor de direcție.
25.2. Alegerea schemei constructive ale sistemului de direcție.
25.3. Calculul cinematic al mecanismului de acționare.
25.4. Construcția și calculul mecanismelor de direcție.
25.5. Construcția și calculul mecanismelor de acționare a direcției.
25.5. Construcția și calculul amplificatoarelor.
26. Partea rulantă. Construcţia şi calculul cadrelor, caroseriilor automobilului. Oscilaţiile şi
zgomotul.
26.1. Destinația, clasificarea, cerințe și particularități constructive ale cadrelor și caroseriilor auto.
26.2. Etapele de proiectare și calculul cadrelor automobilelor
26.3. Etapele de proiectare și calculul caroseriilor automobilelor
26.4. Protecția muncii și a mediului în proiectarea automobilelor.
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi
LP1. Studierea forţelor de rezistenţă la înaintarea automobilelor.
LP2. Studierea proprietăţilor de tracţiune şi viteză ale automobilelor
LP3. Determinarea reacţiunilor normale.
LP4. Calculul de tracţiune la proiectarea automobilelor. Trasarea caracteristicilor de tracțiune și
dinamice.
LP5. Determinarea rapoartelor de transmitere ale agregatelor transmisiei.
LP6. Studierea proprietăţilor de frânare ale automobilelor.
LP7. Studierea economicităţii de combustibil a automobilului. Factorii, metodele de calcul.
LP8. Studierea manevrabilităţii, stabilităţii şi capacităţii de trecere a automobilelor
LP9. Calculul elementelor transmisiei. Regimurile de sarcină și de calcul al transmisiei. Calculul
ambreiajelor
LP10. Calculul elementelor transmisiei. Regimurile de sarcină și de calcul al transmisiei. Calculul
cutiilor de viteze, reductoarelor distribuitoare.
LP11. Calculul elementelor transmisiei. Regimurile de sarcină și de calcul al transmisiei. Calculul
transmisiilor longitudinale (cardanice), transmisiilor principale, diferențialelor, semiaxelor,
transmisiilor finale.
LP12. Calculul elementelor sistemul de direcţie, mecanismelor de direcție, amplificatoarelor,
trapezul de direcție. şi a sistemul de frânare
LP13. Calculul elementelor sistemul de frânare.
LP14. Calculul elementelor părții rulante.
Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi

4

1,5

3

1

75
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nr. de ore
zi
2
2
2
2

fr
0,5
0.5
0,5
1

2
2
2
2
2

0.5
0.5
0.5
1
1

4

1

2

1

2

0,5

2
2
30

0,5
1
10

nr. de ore

zi
fr
LL 1. Determinarea razelor roţii automobilului
4
2
LL 2. Determinarea coeficientului de rezistenţă la rulare a automobilului prin metoda mişcării prin
4
2
inerţie
LL 3. Determinarea puterii efective şi trasarea caracteristicii de turaţie a motorului automobilului
4
2
LL 4. Determinarea şi corectarea rapoartelor de transmitere a transmisiei automobilului
4
2
LL 5. Trasarea paşaportului dinamic al automobilului
4
2
LL 6. Trasarea caracteristicii de acceleraţie a automobilului
4
2
LL 7. Trasarea caracteristicii de economicitate de combustibil a automobilului
4
2
Total ore
30
10
8.4. Bibliografie minimală
1. 1. D. Cucu, V. Poroseatcovschi. “Teoria automobilului”. Material didactic; Chişinău, 1996.
2. M. Untaru, Gh. Pereş, ş.a. Dinamica autovehiculelor pe roţi. Editura didactică şi pedagogică; Bucureşti,
1981.
3. G.A. Smirnov. Teoria dvijenia coliosnîh maşin. M.;Maşinostroenie, 1991.
4. G.I. Grişchevici. Avtomobili, Teoria, Minsk, Vâşeişaia şcola, 1987.

5. M. Untaru, Gh. Frăţilă, Gh. Poţincu ş.a. Calculul şi construcţia automobilelor. Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1991.
6. Untaru M., ş.a., Calculul şi construcţia automobilelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
7. Основы проектирования и расчета автомобиля : Курс лекций / Техн. ун-т Молдовы ; сост.:
Поросятковский В.А., Ротару И.В. – К. : ТУМ, 2012. – 375 р.
8. П.П. Лукин, Г.А. Гаспарянц, В.Ф. Родионов Конструирование и расчет автомобиля. M.:
Машиностоение, 1984.
9. A.И. Гришкевич и др. Автомобили. Конструкция, конструирование и расчет. Трансмисия. Mн.,1987
10. A.И. Гришкевич и др. Автомобили. Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и
ходовая чясть. Mн.,1987.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, lucrări de laborator, proiect de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
 Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; finalizează dările de seamă la lucrările de
laborator, studiază legislația și actele normative ce reglementează cerințe în domeniul proiectării autovehiculelor;
în procesul de executare a practicii în producție face cunoștință cu metode de fabricare a pieselor și asamblarea
agregatelor.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice și laborator, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din
nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen - Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
Seminar
30%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar; - Rezultatele
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
sarcinilor de
sarcinilor de lucru la seminare
seminar și laborator
- Evaluări curente
- Prezența la activități;
Laborator
- Contribuția la desfășurarea activităților de
laborator;
- Corectitudinea calculului și prezentării dărilor de
seamă la lucrările de laborator
- Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului
- Susținerea publică a
Proiect de
30%
de an;
proiectului de an
an
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice;
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea bazelor de proiectare automobilului, stadiile şi etapele de proiectare.

S.05.O.1.34. MATERIALE DE EXPLOATARE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.05.O.1.34
2.2

2.3

90

Materiale de exploatare
Credite
(ECTS)
3

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
O - obligatorie
Ore de contact direct, zi/fr
30/8
15/6

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
b) Lucrări de laborator
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Valentin AMARIEI, conf.univ., dr.

Semestrul, zi/fr
5/7
Studiul individual
30/52
15/24

Cadre didactice implicate
Iurie TEZEC, conf.univ., dr.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Materiale de exploatare” este o disciplină de specialitate obligatorie din componența unui bloc
de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL 2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL 3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

Planul de învățământ asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, termotehnica, mecanica fluidelor, acționări
hidraulice și pneumatice; b) la discipline generale – tehnologii informaționale; c) la
disciplinele socioumane – teoria economică și integrarea europeană; d) la disciplinele
de specialitate – construcția autovehiculelor, motoare cu ardere internă.

4.2

Conform
competențelor

 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
fizicei, științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport
rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la chimie;
- competențe de a aplica cunoștințele generale despre tehnologia prelucrării țițeiului;
- competențe de a aplica cunoștințele despre utilizarea rațională a materialelor de
exploatare pentru autovehicule.



5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet
Forme de activitate: frontală

5.2

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea lucrării de laborator, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, mijloace speciale de laborator, probe de
combustibili, lubrifianți și lichide tehnice pentru autovehicule.
Forme de activitate: frontală și în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul
realizării la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea măsurilor de utilizare
eficientă și aplicarea metodelor moderne de control al calității combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice
pentru autovehicule.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de utilizare eficientă și aplicare a metodelor moderne de
control al calității combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru autovehicule.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Consideraţii generale despre ţiţei
1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului şi influenţa sa asupra proprietăţilor fizico-chimice şi de
exploatare ale combustibilelor şi lubrifianţilor
1.2. Metode de prelucrare a ţiţeiului pentru obţinerea combustibilelor şi lubrifiaţilor
1.3. Rafinarea produselor petroliere
2. Benzine pentru motoare cu aprindere prin scânteie (MAS)
2.1. Caracteristicile antidetonaţie ale benzinelor
2.2. Caracteristici de volatilitate ale benzinelor
2.3. Stabilitatea chimică a benzinelor şi caracteristicile fizico-chimice care influenţează asupra
formării depunerilor, coroziuni şi uzurii pieselor motorului.
2.4 Electrizarea benzinelor.
2.5. Notaţia şi asortimentul modern al benzinelor
2.6. Cerinţele standardelor EURO privind calitatea benzinelor. Influenţa caracteristicilor
benzinelor normate în standardele EURO asupra poluării mediului înconjurător.
3. Motorine pentru motoare cu aprindere prin comprimare (MAC – diesel)
3.1. Caracteristici de autoaprindere ale motorinelor
3.2. Caracteristici de viscozitate şi de volatilitate ale motorinelor.
3.3. Caracteristicile motorinelor la temperaturile scăzute de exploatare
3.4. Caracteristicile motorinelor care influenţează asupra formării calaminei în camera de ardere a
motorului.
3.5. Caracteristicile anticoroziune şi antiuzură ale motorinelor.
3.6. Notaţia şi asortimentul modern al motorinelor
3.7. Cerinţele standardelor EURO privind calitatea motorinelor. Influenţa caracteristicilor normate
în standardele EURO asupra poluării mediului înconjurător.
4. Combustibili alternativi pentru autovehicule
4.1. Clasificarea combustibilelor alternativi pentru autovehicule
4.2. Gaz petrolier lichefiat LPG
4.3. Gaz comprimat natural CNG
4.4. Gaz lichefiat natural LNG
4.5. Gaz de generator (sintez-gaz)
4.6. Hidrogen
4.7. Biogaz
4.8. Gaz de şist
4.9. Alcooli
4.10. Biocombustibili din uleiuri vegetale (FAME).
4.11. Combustibili sintetici lichizi din cărbune și șist
5. Consideraţii generale asupra lubrifianţilor pentru autovehicule
5.1. Destinaţia şi funcţiile de serviciu ale lubrifianţilor
5.2. Clasificarea şi compoziţia materialelor lubrifiante minerale şi sintetice
5.3. Aditivarea lubrifianţilor

nr. de ore
zi

fr

4

1

4

1

4

1

4

1

2

0,5

6. Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare ale uleiurilor
6.1. Caracteristici de viscozitate ale uleiurilor
6.2. Caracteristicile uleiului la temperaturi joase şi la temperaturi ridicate
6.3. Caracteristicile anti coroziune ale uleiurilor
6.4. Stabilitate la oxidare termică, detergenţa și capacitatea de dispersie a uleiului
6.5. Proprietăţile de ungere ale uleiurilor
6.6. Alte caracteristici ale uleiurilor: punct de inflamare, conţinut de apă şi de impurităţi mecanice,
compatibilitatea cu materialele garniturilor, culoare, caracteristicile prezenţei aditivelor
7. Uleiuri pentru motoare şi transmisii ale autovehiculelor. Uleiuri hidraulice pentru
autovehicule
7.1. Particularităţile condiţiilor de lucru ale uleiurilor pentru motor, transmisii şi ale uleiurilor
hidraulice
7.2. Notaţia şi asortimentul modern a uleiurilor pentru motoare:
7.3. Notaţia şi asortimentul modern a uleiurilor pentru transmisii cu angrenaje
7.4. Notaţia şi asortimentul modern a lichidelor pentru transmisii automate (ATF)
7.5. Notaţia şi asortimentul modern al uleiurilor hidraulice pentru autovehicule
7.6. Degradarea uleiurilor. Argumentarea termenilor de schimbare ale uleiurilor
8. Unsori plastice (consistente) pentru autovehicule
8.1. Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare ale unsorilor plastice
8.2. Notaţia şi asortimentul modern ale unsorilor pentru autovehicule
9. Lichide tehnice pentru autovehicule
9.1. Clasificarea şi destinaţia lichidelor tehnice
9.2. Lichide de răcire ale motoarelor
9.3. Lichide pentru amortizoare hidraulice
9.4. Lichide pentru mecanismele de comandă ale frânelor şi ambreiajelor
9.5. Lichide de demarare
9.6. Diverse lichide
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de lucrări de laborator
Conținuturi

2

0,5

4

1

2

1

4

1

30
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nr. de ore
zi
2

LL 1: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale combustibilelor lichizi: densitatea
benzinelor și motorinelor, caracteristici de volatilitate ale benzinelor
LL 2: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale combustibilelor lichizi: prezenţa în benzine
2
și motorine a apei, impurităţilor mecanice. Prezența în benzine a lichidului etilic, gumelor actuale
şi olefinelor
LL 3: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale combustibilelor lichizi: compoziţia
2
fracţionată, punctul de tulburare, punctul de inflamare, viscozitatea cinematică şi indicele cetanic
ale motorinelor
LL 4: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor: viscozitatea cinematică, indice
2
de viscozitate, capacitatea de dispersie
LL 5: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor: prezenţa apei şi impurităţilor
2
mecanice, cifra de bazicitate
LL 6: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale unsorilor plastice: penetraţia, punctul de
2
picurare, solubilitate
LL 7: Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale lichidelor tehnice: punctul de cristalizare şi
3
compoziţia lichidului antigel, determinarea punctului de fierbere al lichidului de frână,
determinarea bazei şi compatibilităţii lichidelor de frână
Total ore
15
8.3. Bibliografie minimală
1. EN 228. Benzine pentru motoare cu aprindere prin scânteie.
2. GOST R 51866-2002, GOST 31077-2002. Benzine pentru motoare cu aprindere prin scânteie.
3. EN 590. Motorine pentru motoare cu aprindere prin comprimare.
4. GOST 305. Motorine pentru motoare cu aprindere prin comprimare.
5. Clasificările SAE (Society of Automotive Engineers - SUA), API (American Petroleum Institute), ACEA
(Association des Constructers Europeans of Automotive), GLOBAL
6. GOST 17479.1- 85. Uleiuri pentru motoare auto
7. Clasificările SAE (Society of Automotive Engineers - SUA), API (American Petroleum Institute), ZF
8. GOST 17479.2- 85. Uleiuri pentru transmisii cu angrenaje

fr
1
-

1

1
1
1
1

6

9. GOST 23258-78. Unsori plastice
10. DIN 51825. Unsori plastice
11. Corpocean A., Ene V., Pădure O. Materiale de exploatare. Curs universitar. Chișinău: U.T.M., 2008.- 140 p.
12. Corpocean A. Materiale de exploatare. Caiet pentru lucrări de laborator (versiunea electronică). Chişinău:
U.T.M., 2016.-21 p.
13. Amariei V., Corpocean A., Ene V. Materiale de exploatare. ÎM pentru lucrări de laborator. Chişinău:
U.T.M.,1994.- 69 p

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări de laborator, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini de acasă eliberate la lucrări de laborator și la consultații;
în procesul de executare a practicii de producție studiază organizarea utilizării eficiente a materialelor de
exploatare pentru autovehicule.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs și lucrările
de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
60%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Fișa de prezență
Lucrări de - Prezența la activități;
- Contribuția la desfășurarea activităților de lucrări
- Rezultatele
laborator
de laborator;
sarcinilor la lucrări
40%
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de laborator
sarcinilor de lucru la lucrări de laborator
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoașterea procedeelor de utilizare eficientă și aplicarea metodelor moderne de control al calității
combustibililor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru autovehicule.

S.05.O.1.35. ECHIPAMENT ELECTRIC ȘI ELECTRONIC AL AUTOMOBILELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Echipament electric și electronic al automobilelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi
al studentului
(ECTS)
S.05. O.1.35
150
5
S- de specialitate; O - obligatorie
5
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Lucrari laborator
30/4
30/56
c) Seminare
15/10
15/20
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Oleg Petrov, conf.univ., d.s.t.
Ilie Beiu, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Echipament electric și electronic al automobilelor” este o disciplină obligatorie din componența
unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):

CPL 2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL 3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL 4. Executarea activităților de service auto și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu
prevederile actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale
4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții cunoştinţelor
şi abilităților după cum urmează: :
a) la discipline fundamentale - matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia
materialelor, ingineria mecanică, Mecanisme şi organe de maşini, Electrotehnica şi bazele
electronicii, Statistica și metode economico-matematice;
b) a aplica cunoștințele schemelor electrice echipamentului electric in transport auto la
organizarea deservire si reparaţia a autovehiculelor;
c) a aplica cunoștințele cunoştinţele programelor de lucru echipamentului electric şi
electronic auto la analiza stării tehnice a autovehiculelor;
d) la discipline de specialitate – construcţia echipamentului electric şi electronic auto pentru
a desfăşura susţinere tehnica autovehiculelor.
Conform

Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională

Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de macro și microeconomie, precum și
a metodelor economico-matematice în transport feroviar;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea complexului de
transport auto național și internațional;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de management general, operațional și
a resurselor umane;
Conform
planului de
învățămînt

- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințele de drept de stat și legislație în domeniul
transportului auto;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de tehnologia materialelor și mecanica
aplicată;
- competențe de a aplica cunoștințele în construcția și destinația mijloacelor de transport
auto;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.
5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

5.2

5.3

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Seminar
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Lucrari laborator Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, control cunostintelor .
Mijloace de laborator: echipamente electrice si electronice auto, dispozitivele pentru
masurari parametrelor electrice si alte
Forme de activitate: in grup sub control de responsabil de laborator
Prelegeri

6. Obiectivul principal al unității de curs
Analiza construcției și tehnologiilor de reparație echipamentului mehanic, electric şi electronic autovehiculelor.
Studie de organizarea optimă și maxim eficientă în cadrul proceselor de reparatie a vehiculelor de transport auto.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de reparatie, de diagnosticare, de incercare echipamentul transport
feroviar pe baza cunostintelor dobândite din disciplina Echipament electric și electronic al automobilelor.
8. Conţinutul unităţii de curs (programul analitic):
Valorile electrice de bază, Bazele electrice, Echipament eleсtric auto, Elemente de sisteme electronice și
echipament electronic auto, Bazele tehnologiei digitale, Comunicarea în mașină, Principiul şi ecuaţiile de
funcţionare ale motorului sincron, Sisteme de magistrala de date pentru transmiterea informației, Controlul si
reglare, Sisteme de aprindere, Sistemul de injecție, Sistemul de aprindere combinat, injecția de combustibil și
cerințele modern, Sisteme hibride, Valorile măsurate cu multimetru, Sisteme de control și controlul de dinamica
vehiculului, Sisteme de siguranță pasivă, Sisteme anti-furt, Sistemul electronic de confort, Sistem de informare a
șoferului
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Valorile electrice de bază
1.1. Tensiune electrică
1.2. Curent electric
1.3. Rezistența electrică
Sarcini de control nr. 1
2. Bazele electrice
2.1. Legea lui Ohm
2.2. Pierderea de tensiune
2.3. Puterea electrică
2.4. Rezistivitatea a conductorului
2.5. Circuite serie și paralel conecta consumatorii
2.6. Scheme mixte
2.7. Divizor de tensiune, Potențiometru
2.8. Termistori
2.9. Condensator
2.10. Inductanță
Sarcini de control nr. 2

nr. de ore
zi
3

fr
0,5

2

1

3. Echipament eleсtric auto
3.1. Alternatorul, puntea redresoare si regulatorul de tensiune
3.2. Demarorul - electromotorul
3.3. Baterii auto
3.4. Senzor de turatie inductive
3.5. Clapeta de accelerație electronică – obturatorul motorizat
3.6 Sonda lambda binară (senzorul de oxigen benzină)
3.7 Sonda lambda de banda larga

2

0,5

4. Elemente de sisteme electronice și echipament electronic auto
4.1. Diode
4.2. Diodă Zener (Zener diode)
4.3. LED-ul (LED)
4.4. Fotodiode
4.5. Tranzistor
4.6. Reprezentare a semnalului analogică și digitală
4.7. Conexiune DC / AC
4.8. Trigger
4.9. Prezentarea de semnale tipice de senzori
4.10. Senzorul de temperatură motor (ECT)
4.11. Senzor Hall
4.12. Senzorul de detonație - mod de funcționare și diagnoză
4.13. Piezoelectric Actuators

2

1

5. Bazele tehnologiei digitale
5.1. Diferența de dispozitive analogice si digitale
5.3. Logice combinationale cu ajutorul conceptelor numerice
5.4. Privire de ansamblu: funcțiile principale logice
5.5. Elemente logice, cum ar fi link-uri de prelucrare
5.6. Operații logice
5.7. Alte concepte de scheme electronice
Sarcini de control nr. 4
6. Comunicarea în mașină
6.1 Exemplu
6.2 Prelucrare de informații în unitatea de control
6.3 Analog-digital convertor
6.4 Conexiune ca punctele slabe ale sistemului
6.5 Schimb de date prin magistrala de date
6.6 Auto-diagnostic
6.7 Magistrala de diagnostic
6.8 Rețea de bord și gestionare de sarcină
7. Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale motorului sincron
7.1. Principiul de funcţionare
7.2. Reacţia indusului la motorul sincron
7.3. Ecuaţiile tensiunilor
8. Sisteme de magistrala de date pentru transmiterea informației
8.1 Dezvoltarea sistemelor electronice
8.2 Necesitatea unor sisteme de transport cu magistrala de date
8.3 Principii de bază
8.4 Bus de date CAN
8.5 Bus de date LIN
8.6 Sistem bus optic pentru transmiterea datelor
8.7 Bluetooth
8.8 Bus FlexRay
8.9 Exemple de rețele utilizând sisteme de transport cu magistrala pentru transmiterea de date
8.10. Programare, codare, personalizare, individualizare
9. Controlul si reglare
9.1 Diferențele: Control - Reglare
9.2 Control
9.3 Reglare
9.4 Cruise control adaptiv

2

1

2

0,5

2

1

2

0,5

2

0,5

10. Sisteme de aprindere
10.1 Sistem de aprindere fără contact
10.2 Sistemul de aprindere Electronic
10.3 Sistem de aprindere electronic complet
11. Sistemul de injecție
11.1 Sisteme de injecție continuă (K-Jetronic)
11.2 Sistemul electromecanic de injecție continuă de combustibil KE-Jetronic
11.3 Sistem de injecție (L-Jetronic)
11.4 Sistem de injecție centrale Mopo- Jetronic
11.5 Lambda reglare
11.6 Sistem de injecție de combustibil diesel cu control electronic
12. Sistemul de aprindere combinat, injecția de combustibil și cerințele modern
12.1 Informații generale
12.2 Caracteristici suplimentare în diferite variante de realizare, sistemul electronic de management
al motorului
12.3 Electronica digitala motorului cu injecție de combustibil în galeria de admisie
12.4 Electronica digitala motorului pe benzină cu injectie directa de combustibil
12.5 Sistemul European de diagnosticare la bord (E-OBD)
13. Sisteme hibride
13.1. Determinare
13.2 Clasificare
13.3 Antrenare unități suplimentare în vehicule cu propulsie complet hibrid
13.4 Avantajele provocări de vehicule cu tracțiune electrică
13.5 Touota Prius ca un exemplu de un hibrid serie-paralel
13.6 Autovehicul cu protecție împotriva înaltă tensiune
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar

2

0,5

2

2

0,5

4

0,5

30

10

nr. de ore

Conținuturi
1. Valorile măsurate cu multimetru
2. Sisteme de control și controlul de dinamica vehiculului
3. Sisteme de siguranță pasivă
4. Sisteme anti-furt
5. Sistemul electronic de confort
6. Sistem de informare a șoferului
Total ore

zi
3
2
2
2
4
2
15

fr
1
1
1
1
4

8.3. Planul tematic și repartizarea orelor de lucrari de laboratori
Conținuturi
LP1 - LABORATOR DE LUCRU nr. 1 - Bateria auto
LP2 - LABORATOR DE LUCRU nr. 2 - Starter auto
LP3 - LABORATOR DE LUCRU nr. 3 - Generator auto
LP4 - LABORATOR DE LUCRU nr. 4 - Voltage regulator
LP5 - LABORATOR DE LUCRU nr. 5 - Bobina de aprindere
LP6 - LABORATOR DE LUCRU nr. 6 - Bujii 3
1
LP7 - LABORATOR DE LUCRU nr. 7 - Distribuitor de aprindere
LP8 - LABORATOR DE LUCRU nr. 8 - Iluminat auto
LP9 - LABORATOR DE LUCRU nr. 9 - Siguranțe fuzibile
LP10 - LABORATOR DE LUCRU nr. 10 - Stergător de parbriz

nr. de ore
zi
fr
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
30
10

Total ore
8.4. Bibliografie minimală
1. Poroseatcovshii V.A., Russu T.I., „Automobile, bazele construcţiei”, UTM, Tipografia centrală, Chişinău,
2008.
2. Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. Перевод с нем. ЧМП РИА «СММпресс». - М.: ООО «Издательство. «За рулем», 2013. - 624 с .: ил.
3. Turevshii I.S. „Tehnicescoe obslujivanie avtomobilei”, Editura „Forum”, Moscova, 2007.
4. Frăţilă Gh., Frăţilă M., „Automobile”, Bucureşti,1998.
5. Stratulat M. Diagnosticarea automobilului. 1998
6. Alternatorul, puntea redresoare si regulatorul de tensiune. http://www.e-automobile.ro/categorieelectronica/120-alternator-punte-redresoare-regulator-tensiune.html

7. Demarorul - electromotorul http://www.e-automobile.ro/categorie-electronica/122-demaror-electromotor.html
8. Baterii auto. http://www.e-automobile.ro/categorie-electronica/124-baterii-auto.html
9. Design
and
Development
of
a
Direct-Acting
Piezoelectric
Fuel
Injector
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/33480/3/Nouraei_Hirmand_201211_MASc_thesis.pdf

Literatura recomandată*

Программа самообучения SSP 374. Системы контроля сцепления с дорогой и поддержки водителя
Program studiu individual SSP 255. Motorul 2,0 l-R4 si 3,0 l-V6
Program de studiu individual SSP 026. Sistem antiblocare - ABS
Program de studiu individual SSP 264. Asistent de franare
Program de studiu individual SSP 186. Sistemul CAN-Datenbus
Program de studiu individual SSP 204. ESP Programul electronic de stabilitate
Программа самообучения SSP 286. Новые технологии обмена данными – LIN, MOST, BluetoothTM
Program de studiu individual nr.209 Motor 1,9l TDI cu sistem de injectie injector-pompa
Konrad Reif. Automobilelektronik.Eine Einführung für Ingenieure Mit 267 Abbildungen und 36 Tabellen. 3.,
überarbeitete Auflage 2009.
__________________________________________________
* se ofere dr. ş. t. Petrov Oleg in forma electronica
Suplimentare:
1. Liliana
Vornicu-Albu.
Senzori,
aparate
de
masurare
si
control,
electronica
autohttps://biblioteca.regielive.ro/cursuri/electronica/senzori-si-traductoare-2
2. ANDREI CIONTU, STEFAN IANCIU. Electronica auto - editia a II-a,Editura Teora, 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; execută sarcini
de acasă eliberate la lecții practice; învață acte normative ce reglamentează activitatea de reparatia si de deservire
tehnica vehiculelor auto; în procesul de executare a practicii la intreprindere de deservire auto face cunoștințe cu
organizarea, planificarea și gestionarea proceselor de deservire tehnica a automobilelor.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare.
Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală.
Evaluări curente la lucrările practice și laboratoare cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în
40%
elaborarea răspunsurilor).
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar
- Contribuția la desfășurarea activităților de lucrari
- Rezultatele sarcinilor
practice;
de lucrarilor de
30%
- Coretirudinea comunicării și prezentării ideilor și
laborator
a sarcinilor de lucru de laboratoare
- Evaluări curente
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Lucru de
- Contribuția la desfășurarea activităților de lucrari
- Rezultatele sarcinilor
laborator
practice si Lucrari de laborator;
de lucrarilor de
30%
- Coretirudinea comunicării și prezentării ideilor și
laborator
a sarcinilor de lucru de laboratoare
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și curs și lucru de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea tehnologiilor de deservire tehnica a echipamentului electric și electronic a
autovehiculelor.

S.06.O.1.36. DRUMURI AUTO
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
III (învăţământ cu frecvenţă);
IV (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Urbanism și Arhitectură
Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingenerie şi Tehnologia Transportului Auto
Tip de
Categoria
Semestrul
evaluare
formativă
6
S – unitate de curs
E
7
de specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care (zi/fr)

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Seminar

Laborator

120

30 / 8

15 / 4

15 / 6

Ore auditoriale
Proiect
de an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30 / 52
30 / 50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Geometria descriptiva, desenul tehnic şi infografica, matematica superioară, mecanica teoretică,
rezistenţa materialelor
Utilizarea cunoştinţelor după studiul unităţilor de curs precedente în scopul obţinerii cunoştinţelor
privind proprietăţile de transport şi exploatare a drumurilor, aprecierea corectă a lor în scopul
efectuării transporturilor auto efective

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Laborator/
seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs la unele din teme este nevoie de proiector şi
calculator, planșe, machete. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile
telefonice în timpul cursului.
Studenţii vor perfecta lucrarile practice și de laborator conform condiţiilor impuse de indicaţiile
metodice respective. Predarea lucrărilor practice se efectuează în prima jumătatea a semestrului,
iar lucrărilor de laborator - în jumătatea a doua a semestrului .

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional
profesionale
inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale
CPL 6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și
transporturilor rutiere sigure
Competenţe
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă,
transversale
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalț
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Studierea, însușirea principiilor argumentării tehnico-ştiinţifice a tuturor elementelor drumurilor,
rolul lor în economia naţională, evidenţa factorilor naturali, cerinţelor eficacităţii şi circulaţiei
sigure, alegerea şi aprobarea argumentată a rutelor pentru transportarea mărfurilor şi pasagerilor.

Obiectivele
specifice

Să cunoască terminologia şi noţiunile de bază din domeniul de drumuri, elementele principale şi
clasificarea drumurilor, intersecţii de drumuri, poduri, viaducte, tuneluri, gabarite de liberă trecere,
greutăţi maxime autorizate a mijloacelor de transport auto, capacitatea portantă a complexului
rutier, viabilitatea şi fiabilitatea drumurilor, aprecierea nivelului de încărcare a drumului cu trafic,
condiţiile de amenajare a staţiilor pentru autobuze, locurilor de parcare, condiţiile de iluminare a
drumurilor, indicii de transport şi exploatare a drumurilor.
Să comunice eficient utilizînd cunoştinţele din domeniul de drumuri.
Să determine indicii principali de transport şi exploatare a drumurilor în scopul efectuarii
transporturilor auto efective, ruta de transportare a mărfurilor şi pasgerilor luînd în considerare
condiţiile rutiere.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ cu
cu
frecvenţă redusă
frecvenţă

Tematica prelegerilor
T1. Drumuri auto. Consideraţii generale
T2. Elementele drumurilor.
T3. Intersecţii drumurilor cu căi de comunicaţii.
T4. Acţiunea traficului rutier şi factorilor climaterici asupra drumurilor.
T5. Asigurarea circulaţiei rutiere inofensive.
T6.Influenţa elementelor drumurilor asupra regimurilor de circulaţie a
autovehiculelor
T7. Amenajarea drumurilor
T8. Indicii principali de transport şi exploatare a drumurilor
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Famializarea pe teren cu elementele drumurilor / LP1 Argumentarea
categoriei tehnice a drumului.
LL2. Determinarea declivităţii longitudinale a drumului prin mişcarea
automobilului în pantă cu transmisia decuplată / LP2. Determinarea
capacităţii şi a coeficientului de trafic pe un sector de drum .
LL3. Determinarea intensităţii de circulaţie rutieră pe un sector de drum / LP3
Determinarea posibilităţii circulaţiei mijloacelor de transport cu tonajul mare
pe un sector de drum.
LL4. Determinarea valorilor vitezelor, intervalelor de circulaţie şi densităţii
traficului rutier pe un sector de drum / LP4. Determinarea vitezei de circulaţie a
automobilului izolat pe un sector de drum
LL5. Determinarea nivelului de confort al circulaţiei rutiere pe un sector de drum
/ LP5 . Aprecierea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei utiere pe un sector de
drum
LL6. Determinarea coeficientului de aderenţă longitudinală a pneurilor cu
îmbrăcămintea rutieră conform distanţei de frînare / LP6. Aprecierea
proprietăţilor de transport şi exploatare a unui sector de drum
Susţinerea dărilor de seamă a lucrărilor de laborator
Total lucrări de laborator/seminare:

4
10
4
4
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
30

1
1
8

2/2

1/0.5

2/4

1/2

4/4

2/1

2/2

1/-

2/2

1/-

2/1

-/0.5

1/15/15

-/6/4

8. Referinţe bibliografice
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2. NCM D.02.01: 2015. Proiectarea drumurilor publice. Ministerul dezvoltării regionale şi
construcţiilor. Chişinău. 2015;
3. Hoda G., Iliescu M. Cai de comuniație. Editura U.T.Press. Cluj-Napoca. 2009;
4. AITA, CIPTI. Buletin informativ TRANSPRES, revista lunară. Chişinău, 2015-2017;
5. Raducă V., Bancu T. Manualul transporturilor rutieri în trafic internaţional. Rîmnicu-Vîlcea.
Editura „Prisma”, 2001;
6. Pogorleţchi Gh. Îndrumar metodic pentru lucrări practice la disciplina „Drumuri auto”. Editura
„Tehnica-UTM”. Chişinău. 2005.
;
7. Pogorleţchi Gh. Îndumar de labarator la disciplina „Drumuri auto”. Editura „Tehnica-UTM”.
Chişinău. 2002.
Suplimentare
1. Zarojanu H., Popovici D. Drumuri.Trasee. Casa de editură VENUS. Iaşi. 1999;
2. Bereziuc R. Drumuri forestiere. Editura Tehnică. Bucureşti. 1989;
3. Cososchi B. Trasee şi terasamente. Institutui politehnic „Gheorghe Asachi”. Iaşi. 1989;
4.Dorobanţu S. Trasee şi terasamente.Editura tehnică. Bucureşti 1979;
5. Revista ”Drumuri și Poduri”, S.C. MEDIA DRUMURI-PODURI S.R.L., Tel./fax: 021/318.66.32;
031/425.01.77; 031/425.01.78

9. Evaluare
Curentă
Lucrarea de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
70%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice/lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, lucrări practice, lucrări de laborator;

S.07.O.1.37. ORGANIZAREA ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI RUTIERE
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Organizarea și siguranța circulației rutiere
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.O.1.37
120
4
S- de specialitate; O - obligatorie
7/9
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Seminar
15/6
15/24
c) Lucrări de laborator
15/4
15/26
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Vladimir GOIAN, conf.univ., dr.
Dumitru CEBAN, lect.univ.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Organizarea și siguranța circulației rutiere” este o disciplină obligatorie din componența unui
bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere sigure;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de muncă
calificată și eficientă.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale - matematica
superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica teoretică, rezistența
materialelor, teoria mecanismelor și creativitatea tehnică, bazele proiectării mașinilor,
electrotehnica şi electronica, sisteme hidraulice şi pneumatice; b) la discipline de orientare
socio-umanistică – filosofia și logica formării profesionale; c) la discipline de specialitate
obligatorii– construcţia autovehiculelor, motoare cu ardere internă, teoria şi proiectarea
autovehiculelor, echipamentul electric şi electronic al automobilelor; d) la discipline de
specialitate opţionale – fiabilitatea autovehiculelor, diagnosticarea tehnică a autovehiculelor,
utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia reparării autovehiculelor, încercarea şi testarea
autovehiculelor.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în grup;
- Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică, Științe
și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
- Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democrației și a drepturilor omului;
- Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării continue și
autorealizării personale;
- Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
- Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.


-

Competențe profesionale generale:
Competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport rutier;
Competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic;
Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de
macroeconomie, microeconomie și managementul general;
Competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
Competențe de a aplica cunoștințe despre bazele teoretice ale exploatării tehnice și
reparației autovehiculelor;
Competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
Competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, discuția dirijată.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiul de caz, discuția dirijată, efectuarea măsurărilor
Mijloace de instruire: indicații metodice, autovehicule, utilalaj tehnologic
Forme de activitate: frontală, în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea, planificarea și gestionarea
proceselor de reglamentare în domeniul organizării și siguranței circulaţiei rutiere.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a principiilor organizării și
siguranței circulației rutiere.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

4

1,5

3. Conducătorul de vehicul şi rolul lui în siguranța circulaţiei rutiere
3.1. Bazele psihofiziologice ale activităţii conducătorului de vehicul.
3.2. Caracteristicile psihofiziologice ale conducătorului auto
3.3. Pregătirea conducătorilor auto

2

0,5

4.Autovehiculul şi rolul lui în siguranța circulaţiei rutiere
4.1. Siguranţa activă a autovehiculului
4.2. Siguranţa pasivă a autovehiculului
4.3. Siguranţa ecologică a autovehiculului
4.4. Siguranţa autovehiculului după accident
4.5. Condiţii tehnice pentru admiterea în circulaţie a autovehiculelor
5.Caracteristicile circulaţiei rutiere
5.1.Caracteristicile fluxului de transport

4

1,5

4

1,5

1.Actele normative de bază naţionale şi internaţionale ce reglamentează circulaţia rutieră.
1.1.Conceptul siguranței circulaţiei rutiere
1.2.Scopul şi obiectivele studierii disciplinei
1.3.Actele normative pentru reglamentarea circulaţiei rutiere
2. Clasificarea, înregistrarea, evidența şi analiza accidentelor rutiere
2.1.Clasificarea accidentelor rutiere
2.2.Înregistrarea accidentelor rutiere
2.3.Evidența accidentelor rutiere
2.4.Analiza accidentelor rutiere
2.5. Bazele expertizei autotehnice.

5.2.Tipurile punctelor de conflict
5.3.Determinarea complexităţii intersecţiei
5.4.Diagrama fluxului de transport
5.5.Capacitatea de trecere a drumului
5.6.Caracteristicile fluxului de pietoni
5.7.Diagrama fluxului de pietoni
5.8.Cercetarea caracteristicilor circulaţiei rutiere
6. Bazele organizării circulaţiei rutiere
6.1.Sarcina şi direcţiile de bază ale organizării circulaţiei rutiere.
6.2. Micşorarea numărului punctelor de conflict
6.3. Omogenizarea traficului rutier
6.4. Optimizarea regimului de viteză
6.5.Micşorarea sarcinii asupra drumului
6.6.Principiile de baza ale organizării şi siguranței circulaţiei rutiere
7.Mijloacele tehnice de organizare și dirijare a circulaţiei rutiere
7.1.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de avertizare şi de prioritate
7.2.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de interzicere și restricţie
7.3.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de informare şi de orientare
7.4.Particularităţile de utilizare a indicatoarelor de sens obligatoriu şi a panourilor adiţionale
7.5.Particularităţile de aplicare a marcajelor rutiere
7.6.Semnalele luminoase ale semafoarelor
7.7.Semnalele agentului de circulaţie
8. Măsurile de asigurare a siguranței circulaţiei rutiere
8.1. Măsurile de asigurare a siguranței circulaţiei rutiere la intersecţii, pe drumurile cu sens unic,
pe drumurile cu circulaţia vehiculelor pe rute regulate.
8.2. Măsurile de asigurare a siguranței circulaţiei în regim normal, la depăşire, în condiţii de
noapte, în condiţii de iarnă, mersul cu spatele.
8.3. Măsurile de asigurare a siguranței circulaţiei la oprire, staţionare, trecerea prioritară şi
parcare.
9.Organizarea lucrului serviciului siguranței circulaţiei rutiere în ÎTA
9.1. Rolul şi sarcinile serviciului de organizare şi asigurare a siguranței circulaţiei în ÎTA.
9.2. Evidenţa, cercetarea şi analiza accidentelor rutiere în ÎTA.
9.3. Măsurile întreprinse în ÎTA în domeniul asigurării siguranței circulaţiei rutiere.
9.4. Organizarea şi amenajarea claselor pe siguranța circulaţiei rutiere la întreprinderi.
9.5. Organizarea lucrului operativ a serviciului siguranței circulaţiei rutiere în ÎTA.
9.6.Controlul stării tehnice a autovehiculelor şi a regimului de muncă a conducătorilor auto.
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar

4

1,5

4

1,0

4

1,5

2

0,5

30

10

nr. de ore

Conținuturi
T1. Actele normative de bază naţionale şi internaţionale ce reglamentează circulaţia rutieră.
T2. Clasificarea, înregistrarea, evidența şi analiza accidentelor rutiere
T3. Conducătorul de vehicul şi rolul lui în siguranța circulaţiei rutiere
T4. Autovehiculul şi rolul lui în siguranța circulaţiei rutiere
T5. Caracteristicile circulaţiei rutiere
T6. Bazele organizării circulaţiei rutiere
T7. Mijloacele tehnice de organizare și dirijare a circulaţiei rutiere
T8. Măsurile de asigurare a siguranței circulaţiei rutiere
Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea orelor lucrărilor de laborator

zi
2
2
2
2
2
2
2
1
15

fr
0,5
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
6

nr. de ore

Conținuturi
LL1: Înregistrarea accidentelor rutiere
LL 2: Evidenţa şi analiza accidentelor rutiere
LL 3: Aprecierea necesităţii introducerii dirijării circulaţiei prin semafor la intersecţie
Total ore

zi
5
5
5
15

fr
2
2
4

8.4. Bibliografie minimală
1.Gaiginschi R., Gaiginschi L., Filip I. Siguranţa circulaţiei rutiere. Bucureşti: Editura Tehnică, 2006.
2.V. Goian. Organizarea și siguranța circulației rutiere. Curs universitar (v. electronică). Chişinău, U.T.M., 2018,
177 pag.
3.Alcaz T., Russu V., Postolache A. Organizarea şi securitatea circulaţiei rutiere. Ciclu de prelegeri. Chişinău: UTM,
2006.
4.Goian V., Ene V., Onceanu V. Securitatea circulaţiei rutiere. Îndrumar de laborator. Chişinău: UTM, 2003.
5.Onceanu V. Organizarea şi siguranţa traficului rutier. Chişinău: Academia de poliţie „Ştefan cel Mare”, 2006.
6.Ududovici D. Securitatea circulaţiei rutiere. Chişinău: Epigraf SRL, 2001.
7.Regulamentul Circulaţiei Rutiere. Aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova Nr. 357, 13.05.2009, întrat în
vigoare la15.07.2009. Chişinău, 2017.
8.Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. Москва:Транспорт, 1991.
9.Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. Москва: Транспорт, 1982.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări practice, lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la seminare; în procesul de executare a
practicii de documentare studiază și apreciază organizarea și siguranța circulației rutiere a autovehiculelor din
întreprinderea auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs, seminare și la
lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din nota
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
-Fișa de prezență
Seminar
60%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
-Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare;
-Evaluări curente scris
- Calitatea definitivării dărilor de seamă la lucrările de - Susținerea dărilor de
laborator;
seamă la lucrările de
Lucrări de
laborator
laborator - Nivelul de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, seminar, lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susținerea și prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor organizării și siguranței circulației rutiere.

S.07.O.1.38. TRANSPORTURI RUTIERE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
IV (învăţământ cu frecvenţă)
IV (învăţământ cu frecvenţă
redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Categoria de
Semestrul
evaluare
formativă
opţionalitate
7
E
S – unitate de
O - unitate de
8
curs de
curs
specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care
Ore auditoriale
Curs
45/12

Lecții practice
30/6

Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
75/132

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ

Conform
competenţelor

Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințe de matematică și metode numerice și modelare pentru
simularea proceselor de transport rutier;
- aptitudini de analiză și sinteză a deciziilor optime, bazate pe criterii de raționalitate;
- competențe de a aplica cunoștințele dobândite după studiul teoriei economice, economiei și
dreptului transportului rutier, macroeconomiei, microeconomiei, managementului și
antreprenoriatului;
- competențe de a aplica cunoștințe de creativitate tehnică și de proiectare a mașinilor;
- competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințe dobândite după studul cursurilor de organizare și
securitate a circulației rutiere și de protecție a muncii și mediului ambiant.
Competențe-cheie transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a învățării individuale și în grup;
- competența de comunicare argumentată în limba română;
- competența de a însuși și aplica cunoștințe din domeniul științelor și tehnologiilor în
rezolvarea problemelor specifice disciplinei;
- competența de utilizare a instrumentelor digitale și tehnologiilor informaționale în
activitatea profesională;
- competența de a lucra în echipă, de a accepta și respecta valorile fundamentale ale
democrației și ale drepturilor omului;
- competența de analiză a activității în scopul autodezvoltării și autorealizării personale.
Competențe profesionale generale:
- utilizarea cunoștințelor privind metodologia studiilor științifice;
- întrebuințarea aptitudinilor de analiză și sinteză a deciziilor optime, bazate pe criterii de
raționalitate;
- întrebuințarea aptitudinilor de modelare și de simulare pe modele a proceselor și
fenomenelor economice și tehnologice.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală

Lecții pactice

Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, discuția dirijată, exercițiul,brainstormingul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale






Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților
exacte, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice
proiectării, fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional,
inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale;
CPL6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și
transporturilor rutiere sigure;
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața
muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și
profesională.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe,
abilități și aptitudini ale studenților în scopul îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și
sarcinilor profesionale vizând transporturi rutiere.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
Tematica activităţilor didactice
Tematica orelor de curs teoretic
T1. Procesul de transport rutier de mărfuri
1.1. Rolul economic și social al transporturilor. Transporturile rutiere ca element de bază
al sistemului național de transport.
1.2. Particularități specifice ale procesului de transport rutier de mărfuri.
1.3. Ciclul elementar al procesului de transport rutier de mărfuri și elementele lui.
1.4. Definirea, caracteristica și clasificarea sistemelor de transport rutier de mărfuri.
1.5. Clasificarea și caracteristica generală a transporturilor rutiere de mărfuri.
1.6. Parametri și indicatori capacitativi ai procesului de transport rutier de mărfuri.
T2. Sistemul de indicatori tehnici de exploatare
2.1. Indicatori de utilizare a parcului rulant.
2.2. Indicatori de utilizare a parcursului.
2.3. Indicatori de viteză.
2.4. Indicatori de utilizare a timpului operațional.
2.5. Indicatori de utilizare a capacității de încărcare a vehiculului.
2.6. Productivitatea vehiculului rutier și a sistemului de transport rutier.
T3. Problematica rutării (marșrutizării) transporturilor de mărfuri
3.1. Optimizarea fluxurilor de trafic de mărfuri.
3.2. Elaborarea programului optim de întoarcere a vehiculelor rutiere libere.
3.3. Elaborarea rutelor pentru transporturile de mărfuri în masă.
3.4. Întărirea rutelor după filialele ÎTA.
3.5. Rutarea transporturilor de loturi mici de mărfuri.
3.6. Raționalizarea consecutivității de deservire a destinațiilor rutelor de distribuțiecoletărie.
T4. Organizarea transporturilor rutiere de mărfuri
4.1. Contractul de transport rutier de mărfuri.
4.2. Metoda semiremorcilor de schimb.
4.3. Organizarea transporturilor programate în timp.
4.4. Metode de organizare a transporturilor magistrale de mărfuri.
4.5. Metoda organizării transporturilor de mărfuri pe sectoare.
4.6. Particularitățile organizării transporturilor internaționale de mărfuri.
T5. Organizarea lucrărilor de încărcare-descărcare și transbordare
5.1. Caracteristica generală a lucrărilor de încărcare-descărcare și transbordare. Metode,
tehnici, tehnologii și utilaje de încărcare-descărcare și transbordare.
5.2. Caracteristica generală și tipologia punctelor de încărcare-descărcare.
5.3. Calculul frontului de încărcare-descărcare.
5.4. Capacitatea de trecere a punctelor de încărcare-descărcare.
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T6. Tehnologii moderne de transport rutier utilizate pentru livrarea mărfurilor
6.1. Alegerea tehnologiei de transport rutier pentru livrarea mărfurilor.
6.2. Alegerea tipului de vehicul rutier pentru operarea transportului de mărfuri.
6.3. Eficiența utilizării mijloacelor de transport rutier specializate.
T7. Tehnologii moderne de transport rutier de materiale pentru construcții
7.1. Tehnologii moderne de transport rutier de materiale în vrac.
7.2. Tehnologii moderne de transport rutier de materiale de construcție în plăci.
7.3. Tehnologii moderne de transport rutier de materiale nisipoase și pulverulente.
7.4. Tehnologii moderne de transport rutier de produse din beton armat.
T8. Tehnologii moderne de transport rutier de mărfuri periculoase (ADR)
8.1. Clasificarea mărfurilor periculoase conform Acordului european ADR.
8.2. Trasarea rutelor pentru transportul rutier de mărfuri periculoase.
8.3. Condiții de operare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase.
8.4. Cerințe înaintate către vehiculele rutiere destinate pentru transportul de mărfuri
periculoase.
T9. Tehnologii moderne de transport rutier de mărfuri agabaritice și grele
9.1. Tipologia mărfurilor agabaritice și grele.
9.2. Autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri agabaritice și grele.
9.3. Elaborarea rutelor pentru transportul rutier de mărfuri agabaritice și grele.
T10. Tehnologii moderne de transport rutier de mărfuri perisabile (ATP)
10.1. Condiții generale de transport rutier de perisabile conform Acordului european
ATP.
10.2. Tehnologii moderne de transport rutier de carne și produse din carne.
10.3. Tehnologii moderne de transport rutier de lapte și produse lactate.
10.4. Tehnologii moderne de transport rutier de pește și produse din pește.
10.5. Tehnologii moderne de transport rutier de cartofi și legume.
10.6. Tehnologii moderne de transport rutier de fructe și pomușoare.
T11. Particularități tehnologice ale transporturilor rutiere de mărfuri de diverse
categorii
11.1. Tehnologii moderne de transport rutier de mărfuri industriale.
11.2. Tehnologii moderne de transport rutier de produse comerciale.
11.3. Tehnologii moderne de transport rutier de mărfuri agricole
T12. Procesul de transport rutier de persoane
12.1. Specificul procesului de transport rutier de persoane. Transportul rutier public de
pasageri ca element al sferei sociale.
12.2. Indicatori tehnici de exploatare în transporturile rutiere de persoane.
12.3. Clasificarea transporturilor rutiere de persoane (pasageri).
12.4. Domenii de utilizare rațională a diferitelor genuri de transport rutier de persoane.
12.5. Particularități ale indicatorilor tehnici de exploatare a autobuzelor și
autoturismelor-taxi.
12.6. Determinarea productivității autobuzului și autoturismului-taxi.
T13. Rute (linii) de transport public de pasageri
13.1. Definirea și elementele rutelor de transport pubic de pasageri și optimizarea lor.
13.2. Tipologia rutelor de transport public de pasageri.
13.3. Indicatori ai rețelelor de rute de transport public de pasageri.
13.4. Ordinea de deschidere (închidere) a rutelor de transport public de pasageri.
T14. Studiul (recensământul) fluxurilor (curenților de trafic) de pasageri în rețelele
de transport public
14.1. Fenomenul de formare și de neuniformitate a fluxurilor (curenților de trafic) de
pasageri.
14.2. Metode de studiu (recensământ) a fluxurilor (curenților de trafic) de pasageri.
14.3. Organizarea și desfășurarea recensământului fluxurilor de pasageri.
14.4. Sistematizarea și prelucrarea datelor recensământului fluxurilor de pasageri.
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T15. Organizarea circulației vehiculelor pe rutele de transport public de pasageri
15.1. Normarea vitezei de circulație a vehiculelor la rutele de transport public de
pasageri.
15.2. Alegerea tipului și modelului de vehicul rutier pentru deservirea rutei. Caietul de
sarcini pentru tenderele de achiziție a vehiculelor rutiere pentru transportul pubic de
pasageri.
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15.3. Determinarea necesarului de vehicule rutiere pentru deservirea calitativă a unei
rute de transport public de pasageri.
15.4. Destinația, clasificarea și metodele de elaborare a programelor de circulație pe
rutele de transport public de pasageri.
T16. Organizarea activității conducătorilor de vehicule rutiere
16.1. Reglementări vizând perioadele de muncă și odihnă a conducătorilor de vehicule
rutiere.
16.2. Modalități și forme de evidență a timpului de muncă și odihnă a conducătorului de
vehicule rutiere.
16.3. Regimul de muncă și odihnă al conducătorilor de vehicule rutiere.
16.4. Forme tipice de organizare a activității de producere a conducătorilor de vehicule
rutiere.
T17. Managementul operativ al transporturilor rutiere
17.1. Sistemul de gestiune prin dispecerat a transporturilor rutiere.
17.2. Planificarea activității zilnice a transporturilor rutiere.
17.3. Organizarea emisiei la linie a vehiculelor rutiere și a întoarcerii acestora la
întreprindere.
17.4. Managementul activității de transport rutier la linie.
17.5. Evidența și analiza rezultatelor activității de transport rutier.
17.6. Normarea și evidența consumului de combustibil.
Total prelegeri:
Tematica lecțiilor practice
LP1. Ciclul elementar al procesului de transport rutier de mărfuri și componentele lui.
LP2. Parametri și indicatori capacitativi ai procesului de transport rutier de mărfuri.
LP3. Sistemul de indicatori tehnici de exploatare.
LP4. Productivitatea sistemului de transport rutier de mărfuri.
LP5. Rutarea (marșrutizarea) transporturilor rutiere de mărfuri în masă.
LP6. Rutarea (marșrutizarea) transporturilor rutiere de loturi mici de mărfuri.
LP7. Contractul de transport rutier de mărfuri.
LP8. Calculul frontului de încărcare-descărcare.
LP9. Alegerea tehnologiei de transport rutier pentru livrarea mărfurilor.
LP10. Metodologia de calcul a sarcinii pe axe.
LP11. Indicatori tehnici de exploatare a transporturior rutiere de persoane.
LP12. Particularități ale indicatorilor tehnici de exploatare a autobuzelor și
autoturismelor-taxi.
LP13. Sistematizarea și prelucrarea datelor recensământului fluxurilor de pasageri.
LP14. Planificarea regimului de muncă și odihnă al conducătorilor vehiculelor rutiere
LP15. Normarea și evidența consumului de combustibil
Total de laborator:
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2
2
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9. Evaluare
Curentă

Examen final
Atestarea 2
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecțiile practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lecțiile practice;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii problematicii transporturilor rutiere, cu aplicabilitate
teoretică și practică eficientă în industria transporturilor.
Atestarea 1
30%

S.07.O.1.39. MARKETING ȘI LOGISTICĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu
VII (învăţământ cu frecvenţă)
IX (învăţământ cu frecvenţă redusă)

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Departamentul Transporturi
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Semest
Tip de
Categoria
Categoria de
rul
evaluare
formativă
opţionalitate
S – unitate de curs
O - unitate de curs
1
E
de specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
5

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care
Ore auditoriale
Curs
Lecții practice
45/14
30/10

Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
75/126

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ

Conform
competenţelor

Planul de învățămînt prevede studiul disciplinelor și formarea la studenți a cunoştinţelor şi
abilităților, după cum urmează:
a) la disciplinele fundamentale: matematica superioară, statistică, metodele economicomatematice, microeconomie, macroeconomie și integrare europeană, dezvoltarea industrială
mondială;
b) la discipline generale: tehnologii informaționale, sisteme informaționale și tehnici de
comunicare, limbă străină;
c) la disciplinele socio-umane: filosofia și logica formării profesionale, managementul resurselor
umane, drept economic, managementul strategic;
d) la disciplinele de specialitate: complexul de transport, transporturile de mărfuri și persoane,
economia și dreptul transporturilor, managementul financiar, bazele evidenței contabile.
Competențe-cheie transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a învățării individuale și în grup;
- competența de a însuși și aplica cunoștințe din domeniul științelor și tehnologiilor în rezolvarea
problemelor specifice disciplinei;
- competența de utilizare a instrumentelor digitale și tehnologiilor informaționale în activitatea
profesională;
- competența de a lucra în echipă, de a accepta și respecta valorile fundamentale ale democrației și
ale drepturilor omului;
- competența de analiză a activității în scopul autodezvoltării și autorealizării personale.
Competențe profesionale generale:
- utilizarea cunoștințelor privind metodologia studiilor științifice;
- întrebuințarea aptitudinilor de analiză și sinteză a deciziilor optime, bazate pe criterii de
raționalitate;
- întrebuințarea aptitudinilor de modelare și de simulare pe modele a proceselor și fenomenelor
economice și tehnologice.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Lecții pactice

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, discuția dirijată, exercițiul,brainstormingul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, calculator, internet
Forme de activitate: frontală

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
generale

Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv
cu utilizarea tehnologiilor informaționale
CPL 6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și
transporturilor rutiere sigure
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul
propriei strategii de muncă calificată și eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului,
cooperării, respectului față de ceilalți

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe,
abilități și aptitudini ale studenților în scopul îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și
sarcinilor profesionale vizând marketingul și logistica.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica orelor de curs teoretic
T1. Esența și evoluția conceptului de marketing
1. Esența conceptului de marketing. Bazele economice și psihologice ale
marketingului.
2. Istoria marketingului și evoluția conceptului de marketing.
3. Caracterul interdisciplinar și funcțiile marketingului. Etica marketingului.
Perspectivele marketingului.
4. Universalitatea și specializarea marketingului. Marketingul serviciilor.
Marketingul tranzacțiilor electronice.
5. Marketingul ca filozofie de afaceri. Principiile activității de marketing. Noțiuni și
categorii de bază în marketing.
T2. Mediul de marketing
1. Conceptul și structura mediului de marketing.
2. Macromediul firmei și factorii macromediului. Macromediul extern și
micromediul extern.
3. Micromediul firmei și factorii micromediului.
4. Scopul, beneficiile și metodele analizei de marketing.
T3. Piața – componentă fundamentală a mediului de marketing
1. Definirea, tipologia și conținutul pieței. Piața în amonte și în aval.
2. Dimensiunile și dinamica pieței. Indicatori de estimare și distribuția spațială a
pieței.
3. Segmentarea pieței. Principiile și metodele de segmentare. Alegerea „pieței
țintă”.
4. Esența și necesitatea poziționării în piață. Reguli, probleme și etape de
poziționare. Cauze de repoziționare.
T4. Cercetarea de marketing
1. Conceptul, rolul și domeniile cercetării de marketing.
2. Tipologia cercetărilor de marketing.
3. Organizarea și desfășurarea cercetării de marketing. Procesul și etapele
cercetării de marketing.
4. Metode și tehnici de cercetare de marketing. Instrumentele cercetării de
marketing. Măsurarea și scalarea fenomenelor. Eșantionarea.
5. Analiza informațiilor în cercetările de marketing. Modalități de analiză
neparametrică. Modalități de analiză parametrică. Analiza Cluster.
T5. Studiul comportamentului consumatorului și cumpărătorului
1. Definirea și cercetarea consumului și a importanței sale în marketing.
2. Identificarea nevoilor ca elemente determinate ale consumului.
3. Factori de influență asupra comportamentului consumatorului.
4. Separarea etapelor procesului de cumpărare
5. Specificul comportamentului consumatorului. Protecția legislativă a drepturilor
consumatorului.
T6. Politica de marketing. Mix-ul de marketing.
1. Definirea, conținutul și rolul politicii de marketing.
2. Strategia de piață – nucleul politicii de marketing.
3. Tactici de marketing.
4. Conceptul și definirea mixului de marketing.
Instrumente de marketing-mix.
T7. Politica de produs în mixul de marketing
1. Conținutul politicii de produs.
2. Produsul în accepțiunea marketingului.
3. Ciclul de viață al produsului.
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4. Gama de produse și dimensiunile ei.
5. Înnoirea produselor.
6. Alternative strategice în politica de produs.
T8. Politica de preţ în mixul de marketing
1. Prețul în cadrul mixului de marketing. Esența politicii de preț.
2. Obiectivele politicii de preț. Coordonatele strategiei de preț.
3. Strategii în stabilirea prețurilor. Metode de determinare a prețurilor.
T9. Politica de distribuţie
1. Conţinutul şi rolul distribuţiei.
2. Dimensiunile şi categoriile canalelor de distribuţie.
3. Tipologia intermediarilor.
4. Distribuţia fizică a mărfurilor. Strategii de distribuție.
T10. Politica de promovare
1. Sistemul de comunicaţie al firmei şi activitatea promoţională.
2. Structura activităţii promoţionale.
3. Caracteristicile şi obiectivele publicităţii.
4. Activităţile promoţionale.
T11. Marketingul serviciilor de transport și activităților de service
1. Particularitățile pieței de servicii.Esența serviciului.
Specificul marketingului serviciilor.
2. Conținutul serviciilor de transport. Servicii simple, combinate și complexe de
transport. Cercetarea pieței de servicii de transport. Criterii de segmentare a pieței de
transport. Studiul concurenței.
3. Organizarea subdiviziunii de marketing la întreprinderea de transport.
Particularități de organizăre în întreprinderile mici, medii și mari.
4. Strategii de marketing specifice serviciilor de transport. Strategii de formare a
pieței, a marketingului intens, de dezvoltare complexă și de diversificare.
5. Funcțiile de bază ale service-ului. Principiile service-ului. Organizarea serviceului. Reguli de organizare a service-ului eficient.
T12. Organizarea activităţii de marketing
1. Locul activităţii de marketing în structura organizatorică a întreprinderii.
2. Atribuţii şi sistemul de relaţii ale comportamentului de marketing.
3. Structura organizatorică.
T13. Esența și evoluția logisticii. Logistica – concept în continuă evoluție.
1. Istoricul apariției și evoluția conceptului de logistică. Factorii motori ai
evoluţiei logisticii.
2. Noțiuni și categorii de bază în logistică. Definirea sistemului logistic.
Conexiunile logisticii cu marketingul.
3. Etape și niveluri logistice. Caracteristica logisticii funcție de perioadele istorice
de dezvoltare a pieței. Efectul economic al logisticii.
4. Funcțiile de producere ale logisticii. Componentele logisticii ( Mix-ul
activităților logistice). Rolul logisticii în competitivitatea pe plan internaţional.
T14. Metodologia logisticii. Obiectele managementului logistic.
1. Principiile metodologice ale logisticii.
2. Paradigmele logisticii.
3. Fluxurile - obiecte ale managementului logistic. Caracteristica generală a
fluxurilor materiale, financiare, informaționale, energetice și de resurse umane.
4. Structura, caracteristica și gestiunea sistemelor logistice.
T15. Bazele gestiunii stocurilor
1. Definirea, rolul, obiectivele și factorii de influență a gestiunii stocurilor.
2. Tipologia stocurilor. Elementele și etapele gestiunii stocurilor.
3. Tipuri, metode și modele de gestiune a stocurilor. Costuri de gestiune a
stocurilor. Lot economic.
4. Metode de control, utilizate în gestiunea stocurilor. Metoda JIT. Metoda MRP.
Metoda DRP.
5. Sistemul micrologistic KANBAN.
T16. Logistica achizițiilor si aprovizionării
1. Scopul, sarcinile și funcțiile logisticii achizițiilor și aprovizionării.
2. Organizarea achizițiilor la întreprinderi. Baza eficienței economice a logisticii
achizițiilor. Calitatea achizițiilor și recepția componentelor de aprovizionat. Tendințe
moderne în achiziție.
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3. Planificarea ca bază a optimizării achizițiilor. Stabilirea necesarului de
aprovizionat și elaborarea programului de achiziție. Metode de achiziție.
4. Identificarea, evaluarea și selecția furnizorilor. Tenderul ca metodă de achiziție.
Caracteristici, organizare, desfășurare și adoptare a deciziei. Criterii de selecție a
învingătorului. Încheierea contractului de achiziție.
T17. Logistica depozitării
1. Utilitatea depozitării. Rolul, sarcinile și funcțiile depozitelor. Evoluția
conceptului de depozitare.
2. Tipologia depozitelor. Infrastructuri logistice de depozitare. Probleme de
eficiență a sistemelor de depozitare.
3. Etapele procesului de depozitare. Organizarea activității depozitelor. Procesul
logistic în cadrul depozitului (terminalului).
4. Indicatori de eficiență a utilizării depozitelor. Raționalizarea structurii sistemului
de depozitare. Amplasarea depozitelor.
5. Numărul și dimensiunile (capacitățile) depozitelor întrun sistem logistic.
Amplasarea mărfurilor în depozite. Calculul suprafețelor de depozitare.
T18. Transporturile în cadrul sistemului logistic
1. Importanţa şi rolul transportului în distribuția mărfurilor.
2. Tipologia transporturilor. Principalele modalităţi de transport. Analiza
comparativă a modurilor de transport. Transportul rutier. Transportul intermodal.
3. Evaluarea şi selecţia transportatorilor. Criterii de alegere a transportatorilor.
Stabilirea rutelor optime. Principalele decizii strategice şi operaţionale privind
transporturile.
4. Strategiile de preţ privind transportul mărfurilor. Contracte de transport de
mărfuri.
T19. Logistica de distribuție
1. Conţinutul, rolul şi funcţiile distribuţiei mărfurilor. Problemele logisticii
distribuţiei.
2. Logistica de distribuţie ca sistem. Proiectarea sistemelor logistice de distribuție.
Elaborarea unei strategii a canalului de distribuţie.
3. Relaţiile dintre logistică şi marketing. Evoluţia istorică a relaţiilor dintre logistică
şi marketing. Interfaţa dintre logistică şi marketing. Relaţiile dintre logistică şi mixul
de marketing.
4. Relațiile dintre logistică și produs. Relaţiile dintre logistică şi preţ. Relaţiile
dintre logistică şi promovare. Relaţiile dintre logistică şi distribuţie.
5. Gestionarea cererii şi planul de distribuţie. Logistica inversă - noua structură de
distribuţie.
T20. Logistica informaţională
1.Conţinutul, scopul şi funcţiile logisticii informaţionale în cadrul sistemului
logistic.
2.Sisteme informaționale ale managementului logistic.
3.Tipurile de sisteme informaţionale utilizate în logistică.
4.Sistemul informațional inter-organizațional.
T21. Logistica financiară
1. Rolul funcțiilor fluxului financiar logistic.
2. Clasificarea fluxurilor financiare logistice.
3. Metoda ”Forward-Foreward in featuring”.
4. Logistica riscurilor financiare.
5. Gestiunea riscurilor cu ajutorul coeficientului de suficiență de capital.
T22. Managementul lanţului de aprovizionare-livrare
1. Definirea managementului logistic. Conceptul de lanţ de aprovizionare – livrare.
2. Factorii de influență asupra lanţului de aprovizionare – livrare și impactul
acestuia asupra strategiilor de dezvoltare a întreprinderii.
3. Tendinţe viitoare în domeniul lanţului de aprovizionare – livrare.
4. Managementul bazei de furnizori.
T23. Organizarea activităţii logistice
1. Stadii ale evoluţiei organizării logistice.
2. Stadiile de agregare funcţională.
3. Stadiile de integrare a proceselor logistice.
4. Restructurarea şi reengineering-ul.
Total prelegeri:

2

0,5

2

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

1

0,5

45
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Tematica lecțiilor practice
LP1. Esența conceptului de marketing.
LP2. Metoda S.W.O.T. de analiză a mediului de marketing.
LP3. Tipologia, dimensiunile și segmentarea pieței.
LP4. Cercetările de marketing. Sondajul la metodă de cercetare.
LP5. Studiul comportamentului consumatorului.
LP6. Mixul de marketing. Instrumente de marketing-mix.
LP7. Marketingul serviciilor de transport.
LP8. Organizarea activităţii de marketing.
LP9. Mixul activităților logistice.
LP10. Obiectele managementului logistic.
LP11. Modelul clasic (Willson) de gestiune a stocurilor.
LP12. Aplicarea metodelor ABC și XYZ pentru gestiunea stocurilor.
LP13. Optimizarea sistemelor de depozitare.
LP14. Selecția transportatorului.
LP15. Managementul lanțului de aprovizionare-livrare
Total de laborator:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

0,5
1,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Kothler Ph., Armstrong G., Principiile marketingului. Bucureşti, Teora, 2004, 1064 p.
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6. Cătoiu I., Cercetări de marketing. Tratat. Bucureşti, , Editura Uranus, 2009, 653 p.
7. Cetină, I., Brandabur, R., Constantinescu, M., Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii,
Bucureşti, Editura Uranus, 2006, 322 p.
8. Ambrosi G., ș.a., Bazele teoriei stocurilor: Material didactic, Catedra Inginerie si Management
în Transport, Chisinau , U.T.M., 2012, 36 p.
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Editura Uranus, 2006, 392 p.
10. John L. Gattorna, Managementul logisticii şi distribuţiei, Bucureşti, Teora, 2001, 448 p.
11. Bulat V., Barcari I., Logistica: teorie si aplicatii, USM, 2012, 108 p.
12. Distribuția și logistica mărfurilor. Bacău, Universitatea George Bacovia, 2005, 442 p.
13. Turcov E., Petrovici S., Tehnologiile comerciale şi logistica. Chişinău: ASEM, 2005, 397 p.
14. Джонсов Д., Вуд Д., Ворлоу Д., Современная логистика. Москва, Вильямс, 2004, 624 p.
15. Миротин Л.Б. и др., Транспортная логистика, Москва, Транспрт, 1996, 211 p.
16. Vasiliade M., Logistica, distribuția și transportul mărfurilor. București,Transport rutier,76 p.
17. Caraiani Gh., Potecea V., Logistica în afacerile internaţionale, Bucureşti, Editura
Universitară, 2013, 448 p.
18. Caraiani Gh., Logistica transporturilor. Bucuresti, Editura Universitara, 2008, 358 p.
19. Ilieș L., Crișan E, Salanța I., Managementul Logisticii. Cluj-Napoca, Editura Risoprint,
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1. Kothler Ph., Marketing de la A la Z: 80 de concepte pe care trebuie să le cunoasca orice
manager. Bucureşti, Codecs, 2004, 215 p.
2. Murphy J.R., Wood D.F., Contemporary Logistics. New Jersey: Prentice Hali, 2004, 220 p.
3. Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker, The handbook of Logistics and Distribution
Management, London , 2010, 665 p.

9. Evaluare
Curentă

Examen final
Atestarea 2
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lecțiile practice;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lecțiile practice;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii problematicii marketingului și logisticii, cu aplicabilitate
teoretică și practică eficientă în industria transporturilor.
Atestarea 1
30%

Discipline de specialitate opţionale I
“Exploatarea Tehnică a Autovehiculelor”

S.05.A.1.40. FIABILITATEA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.05.A.1.40
2.2

2.3

120

Fiabilitatea mijloacelor de transport
Credite
(ECTS)
4

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
O - obligatorie
Ore de contact direct, zi/fr
30/10
15/6
15/4

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
b) Lucrări practice
c) Lucrări de laborator
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Ilie BEIU, lect. univ.

Semestrul, zi/fr
5/6
Studiul individual
30/60
15/24
15/26

Cadre didactice implicate
Gheorghi DOLOMANJI, lect. univ.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Fiabilitatea mijloacelor de transport” este o disciplină de specialitate din componența unui bloc
de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL 2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a autovehiculelor.
CPL 3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor.
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

4.2

Conform
competențelor

Studenții trebuie să dispună de abilități: de planificare și organizare a propriei învățări
atât individuale cât și în grup; de a comunica argumentat în limba maternă/de stat; de a
dobândi și a aplica cunoștințe de bază din matematică, științe și tehnologii în rezolvarea
unor probleme specifice disciplinei; de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală,
precum și folosirea tehnologiilor informaționale în activitatea profesională; de gândire
critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării continue și autorealizării
personale; de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități:
a) la discipline fundamentale - matematica superioară, fizica tehnică, studiul și
tehnologia materialelor, termotehnica, sisteme hidraulice și pneumatice;
b) la discipline generale – limbi străine, tehnologii informaționale;
c) la discipline socio-umane – teoria economică și integrarea europeană;
d) la discipline de specialitate – construcția autovehiculelor, tehnologia reparării
autovehiculelor; motoare cu ardere internă, materiale de exploatare.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet.
Forme de activitate: frontală

5.2

Lucrări
practice

5.3

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală.
Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea lucrărilor de laborator,
dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, mijloace speciale de laborator, probe de frecare,
probe de lubrifianți pentru autovehicule.
Forme de activitate: frontală și în grup.

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării la
nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea măsurilor de utilizare eficientă.
Înţelegerea complexelor procese de frecare uzare şi ungere care au loc în sistemele mecanice. Cunoaşterea
principalelor metode de reducere a frecării şi a uzării în sistemele mecanice.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de utilizare eficientă a cuplelor de frecare și aplicarea metodelor de
reducere a frecării şi a uzării în sistemele autovehiculelor.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Noțiuni generale. Obiectivele fiabilității.
1.1 Noțiuni de fiabilitate.
1.2 Obiectivele fiabilității.
2. Bazele teoretice de schimbare a proprietăţilor materialelor în procesul de exploatare al
autovehiculelor.
2.1 Legități la schimbarea proprietăților materialelor.
2.2 Starea și caracteristica stratului superficial.
3. Starea tehnică şi disponibilitatea autovehiculelor. Obiectivele exploatării tehnice ca
sistem.
3.1 Starea tehnică şi disponibilitatea autovehiculelor.
3.2 Obiectivele exploatării tehnice a autovehiculelor ca sistem.
4. Degradarea pieselor şi mecanismelor prin frecare şi uzare în procesul de exploatare al
autovehiculelor.
4.1 Procesele de frecare ale materialelor.
4.2 Procesele de uzare la autovehicule.
5. Degradarea pieselor autovehiculelor prin oboseală și îmbătrînire a materialelor.
5.1 Procesul de oboseală a materialelor.
5.2 Procesul de îmbătrânire a materialelor.
6. Influenţe asupra stării tehnice în exploatarea autovehiculelor.
6.1 Influenţa regimului de exploatare.
6.2 Influenţa condiţiilor de climă.
6.3 Influenţa condiţiilor de drum.
7. Sistemul de mentenanță al vehiculelor – factor determinant în asigurarea disponibilității
autovehiculelor.
7.1 Scopul şi obiectivele sistemului de mentenanţă.
7.2 Sistemul de mentenanţă şi reparaţie.
7.3 Clasificarea sistemelor de mentenanţă.
8. Aprecierea cantitativă şi calitativă a fiabilităţii autovehiculelor. Parametrii de fiabilitate şi
a elementelor nereparabile.
8.1 Aprecierea cantitativă și calitativă a fiabilității autovehiculelor.
8.2 Indicatorii de fiabilitate a elementelor nereparabile.
9. Indicatorii și parametrii de fiabilitate a elementelor reparabile.
10. Legi de repartiţie funcţiei de fiabilitate: normală, exponenţială, Weibull.
10.1 Legea de repartiție normală.
10.2 Legea de repartiție exponenţială.
10.3 Legea de repartiție Weibull.

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

3

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

3

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

4

2

11. Indicatorii şi parametrii de fiabilitate ai sistemelor (cu elemente legate în serie, în paralel
cu structura mixtă).
11.1 Sisteme cu structură în serie a elementelor.
11.2 Sisteme cu structură în paralel a elementelor.
11.3 Sisteme cu structură fiabilistică mixtă.
12. Încercări de fiabilitate ale autovehiculelor.
12.1 Clasificarea încercărilor de fiabilitate.
12.2 Organizarea încercărilor de fiabilitate.
Total ore

4

2

2

0,5

30
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8.2. Planul tematic și repartizarea orelor practice
Conținuturi
LP 1: Indicatori principali ai fiabilităţii produselor nereparabile şi reparabile.
LP 2: Utilizarea legilor de distribuție teoretice în studiul fiabilității sistemelor. Repartiția Weibull
biparametrică.
LP 3: Utilizarea legilor de distribuție teoretice în studiul fiabilității sistemelor. Repartiția Weibull
triparametrică.
LP 4: Utilizarea legilor de distribuţie teoretice în studiul fiabilităţii sistemelor. Repartiția normală.
LP 5: Fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea sistemelor.
LP 6: Fiabilitatea sistemeler serie, paralel și mixt.
LP 7: Încercări de fiabilitate: cenzurate, trunchiate, secvențiale.
Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea orelor de lucrări de laborator
Conținuturi

nr. de ore
zi
fr
2
0,5
2
1
2

1

2
2
3
2
15

1
0,5
1
1
6

nr. de ore
zi
4
4
4
3
15

LL 1: Studierea instalaţiilor şi dispozitivelor pentru încercările tribologice ale materialelor.
LL 2: Metode de măsurare a uzurii.
LL 3: Selectarea cuplurilor de frecare din baza de date.
LL 4: Prelucrarea informaţiei despre indicii de fiabilitate.
Total ore
8.4. Bibliografie minimală
1. Vladimir Ene. Bazele teoretice ale exploatării tehnice şi reparaţiei automobilelor. U.T.M. Chişinău, 2005.
2. Ioan Crudu. Tribomodelarea. Academia de Științe Tehnice din România. București, Editura Agir 2011.
3. Tiberiu Nagy și a. Fiabilitatea și terotehnica autovehiculelor. Vol. I. Universitatea Transilvania din Brașov,
1997.
4. Vladimir Ene. Fiabilitatea și mentenabilitatea automobilelor. Chișinău, Editura Evrica, 2007.
5. Alexandru Boroiu. Fiabilitatea autovehiculelor. Editura Universităţii din Piteşti, 2003.
6. C. Manea, M. Stratulat. Fiabilitatea şi diagnosticarea automobilelor, Editura Militară, Bucureşti, 1989.
7. Arama C., Terotehnica, Editura Tehnică, București, 1976.
8. Baron T., ș.a., Calitate și fiabilitate, Editura Tehnică, București, 1988.
9. Grigoraș Șt., Ingineria fiabilității, vol. I, Editura Junimea Iași, 2003.
10. Grigoraș Șt., Ingineria fiabilității, vol. II, Editura Junimea Iași, 2007.

fr
1
1
1
1
4

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lucrările practice și de
laborator, consultații; în procesul de executare a practicii de producție studiază procesele de frecare și uzare ce au
loc în cuple în timpul exploatării autovehiculelor.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice și de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor)

- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele sarcinilor
30%
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Fișa de prezență
Lucrări de - Prezența la activități;
- Contribuția la desfășurarea activităților de lucrări de
- Rezultatele sarcinilor
laborator
laborator;
la lucrări de laborator
30%
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
- Evaluări curente
sarcinilor de lucru la lucrări de laborator
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, seminar și lucrări de
laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea principalelor metode de reducere a frecării şi a uzării în sistemele autovehiculelor.
Lucrări
practice

S.05.A.1.41. DIAGNOSTICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Diagnosticarea tehnică a autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.A.1.41
120
4
S- de specialitate; A - alegere
5/7
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Seminar
0/0
0/0
c) Lucrări de laborator
30/10
30/50
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Vladimir GOIAN, conf.univ., dr.
Iurie TEZEC, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Diagnosticarea tehnică a autovehiculelor” este o disciplină la alegere din componența unui
bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto;
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu
prevederile actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, teoria mecanismelor și creativitatea tehnică, bazele
proiectării mașinilor, electrotehnica şi electronica, sisteme hidraulice şi pneumatice; b) la
discipline de orientare socio-umanistică – filosofia și logica formării profesionale; c) la
discipline de specialitate obligatorii– construcţia autovehiculelor, motoare cu ardere
internă, teoria şi proiectarea autovehiculelor, echipamentul electric şi electronic al
automobilelor; d) la discipline de specialitate opţionale – fiabilitatea autovehiculelor,
utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia reparării autovehiculelor.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în
grup;
- Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică,
Științe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
- Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democrației și a drepturilor omului;
- Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării
continue și autorealizării personale;
- Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
- Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.

 Competențe profesionale generale:
- Competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport rutier;
- Competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic;
- Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de
macroeconomie, microeconomie și managementul general;
- Competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- Competențe de a aplica cunoștințe despre bazele teoretice ale exploatării tehnice și
reparației autovehiculelor;
- Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei utilaj tehnologic
în TA;
- Competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2.

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiul de caz, discuția dirijată, efectuarea măsurărilor
Mijloace de instruire: indicații metodice, autovehicule, utilalaj tehnologic
Forme de activitate: frontală, în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării
la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea, planificarea și gestionarea
proceselor de diagnosticare tehnică a autovehiculelor.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a proceselor de
diagnosticare tehnică a autovehiculelor.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Principiile generale ale diagnosticării autovehiculelor
1.1. Domeniile de utilizare a diagnosticării în cadrul întreţinerilor tehnice a autovehiculelor
1.2. Tipurile şi clasele diagnosticării tehnice a autovehiculelor.
1.3. Structura procesului de diagnosticare tehnică a autovehiculelor.
1.4. Clasificarea parametrilor de diagnosticare tehnică a autovehiculelor.
2. Diagnosticarea complexă a motorului
2.1.Modificarea stării tehnice a motorului. Legăturile parametrilor de diagnosticare cu parametrii de
stare tehnică ai motorului.
2.2. Diagnosticarea complexă a motorului după puterea efectivă.
2.3.Diagnosticarea complexă a motorului prin metoda acceleraţiei în gol.
2.4.Diagnosticarea complexă a motorului pe baza consumului de combustibil.
2.5. Diagnosticarea complexă a motorului după zgomot.
3. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă
3.1. Modificarea stării tehnice a mecanismului bielă-manivelă.
3.2. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă pe bază măsurării presiunii de compresie.
3.3. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă pe baza măsurării pierderii de aer introdus în
cilindri.
3.4. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă pe bază măsurării depresiunii din colectorul de
admisie;
3.5. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă pe baza măsurării debitului de gaze scăpate în
carter.
3.6. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă după consumul şi analiza uleiului.
3.7. Diagnosticarea mecanismului bielă-manivelă prin metoda vibroacustică.
4. Diagnosticarea mecanismului de distribuţie a gazelor
4.1. Modificarea stării tehnice a mecanismului de distribuţie a gazelor
4.2. Analiza zgomotelor emise în lanţul cinematic al mecanismului de distribuţie a gazelor .
4.3. Verificarea etanşeităţii supapelor.

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

5. Diagnosticarea instalaţiei de alimentare a motorului cu carburator
5.1. Modificarea stării tehnice a instalaţiei de alimentare a motorului cu carburator.
2
0,5
5.2. Diagnosticarea complexă a instalaţiei de alimentare a motorului cu carburator
5.3. Diagnosticarea pe elemente a instalaţiei de alimentare a motorului cu carburator
6. Diagnosticarea instalaţiei de alimentare a motorului cu injecţie de benzină
6.1. Modificarea stării tehnice a instalaţiei de alimentare a motorului cu injecţie de benzină
6.2. Diagnosticarea instalaţiei de alimentare a motorului cu injecţie de benzină.
2
0,5
6.3. Autodiagnosticarea şi identificarea defecţiunilor instalaţiei de injecţie.
6.4. Utilajul de diagnosticare a instalaţiei de alimentare a motorului cu injecţie de benzină.
6.5. Evaluarea gradului de poluare a motoarelor cu aprindere prin scânteie prin probe pe standuri.
7.Diagnosticarea instalaţiei de alimentare a motorului Diesel
7.1. Modificarea stării tehnice a instalaţiei de alimentare a motorului Diesel.
7.2. Diagnosticarea complexă a instalaţiei de alimentare a motorului Diesel.
2
1
7.3. Diagnosticarea pe elemente a instalaţiei de alimentare a motorului Diesel..
7.4. Diagnosticarea echipamentelor de injecţie pentru motoare Diesel cu comandă electronică.
8. Diagnosticarea instalaţiei de răcire a motorului
8.1. Modificarea stării tehnice a instalaţiei de răcire a motorului .
2
1
8.2. Parametrii de diagnosticare a instalaţiei de răcire a motorului .
8.3. Tehnologia diagnosticării instalaţiei de răcire a motorului.
9.Diagnosticarea instalaţiei de ungere a motorului
9.1. Modificarea stării tehnice a instalaţiei de ungere a motorului.
2
1
9.2. Diagnosticarea complexă a instalaţiei de ungere a motorului
9.3. Diagnosticarea pe elemente a instalaţiei de ungere a motorului.
10. Diagnosticarea complexă a transmisiei autovehiculului
10.1. Modificarea stării tehnice a transmisiei autovehiculului.
10.2. Diagnosticarea ransmisiei autovehiculului prin determinarea drumului parcurs liber.
10.3. Diagnosticarea transmisiei autovehiculului
2
0,5
după puterea pierdută prin frecări.
10.4. Diagnosticarea transmisiei autovehiculului după jocul unghiular global.
10.5. Diagnosticarea transmisiei autovehiculului după zgomote şi vibraţii.
11. Diagnosticarea pe elemente a transmisiei autovehiculului
11.1. Modificarea stării tehnice și diagnosticarea ambreiajului autovehiculului.
11.2. Modificarea stării tehnice și diagnosticarea cutiei de viteze a autovehiculului
4
1,5
11.3. Modificarea stării tehnice și diagnosticarea transmisiei longitudinale a autovehiculului.
11.4. Modificarea stării tehnice și diagnosticarea punţii motoare a autovehiculului
11.5.Diagnosticarea transmisiei automate a autovehiculului
12. Diagnosticarea sistemului de direcţie al autovehiculului
12.1. Modificarea stării tehnice a sistemului de direcţie al autovehiculului
12.2. Verificarea jocului unghiular al volanului autovehiculului
2
0,5
12.3. Verificarea forţei de acţionare a volanului autovehiculului
12.4. Diagnosticarea servomecanismului de direcţie al autovehiculului
13.Diagnosticarea sistemului de frînare al autovehiculului
13.1. Modificarea stării tehnice a sistemului de frânare al autovehiculului
13.2. Diagnosticarea sistemului de frânare al autovehiculului în condiţii de drum.
2
1
13.3. Diagnosticarea sistemului de frânare al autovehiculului la standuri specializate.
13.4. Diagnosticarea sistemului de frânare al autovehiculului cu antiblocare (ABS).
14. Diagnosticarea suspensiei autovehiculului
14.1. Modificarea stării tehnice a suspensiei autovehiculului
14.2. Parametrii de diagnosticare ai suspensiei autovehiculului
2
0,5
14.3. Diagnosticarea arcurilor suspensiei autovehiculului
14.5. Diagnosticarea amortizoarelor autovehiculului
Total ore 30
10
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor lucrărilor de laborator
nr. de ore
Conținuturi
zi
fr
LL1: Diagnosticarea complexă a motorului și a transmisiei autovehiculului
4
2
LL2: Diagnosticarea tehnică a motorului cu aprindere prin scînteie prin determinarea toxicității
6
2
gazelor de evacuare
LL3: Diagnosticarea tehnică a sistemului de frînare al autocamionului
4
-

LL 4: Diagnosticarea tehnică a punții din față și a sistemului de direcţie a autocamionului
4
2
LL 5: Diagnosticarea tehnică a sistemului de frînare al autoturismului la standul de forță cu rulouri
6
2
LL 6: Diagnosticarea tehnică a sistemului de direcție și a suspensiei autoturismului
6
2
Total ore 30
10
8.3. Bibliografie minimală
1.Goian V., Ene V., Pădure O. Diagnosticarea tehnică a automobilelor. Curs universitar. Chişinău: U.T.M.,
2010.
2.V. Goian. Diagnosticarea tehnică a autovehiculelor.Îndrumar de laborator. Chişinău, U.T.M., 2016, 68 pag. (v.
electronică).
3.Sălăjan C., Ţurea N., Enache V. Diagnosticarea automobilelor. Braşov: Editura Universităţii din Braşov, 2005.
4.Hilohi C.,Untaru M. Metodele şi mijloacele de încercare a automobilelor. Bucureşti: Editura Tehnică, 1982.
5.Nagy T., Sălăjan C. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Bucureşti: EDP, 1982.
6.В. Гоян. Диагностирование механических транспорных средств. Методические указания к
лабораторным работам. Кишинев, 2016, 73 с. (v. electronică).
7.Коваленко Н. А.Техническая эксплуатация автомобилей. Минск : Новое знание, 2008.
8.Канарчук В. Е. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. Киев:
Выща школа, 1991.
9.Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Mосква: Транспорт, 1991.
10.Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания. Москва:
Академия, 2012.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la lucrări de laborator; în procesul
de executare a practicii în producție studiază și apreciază tehnologia diagnosticării tehnice a autovehiculelor în
întreprinderea auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs, și la
lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
-Fișa de prezență
60%
Lucrări de - Contribuția la desfășurarea activităților la lucrările de -Rezultatele sarcinilor
laborator;
la lucrările de
laborator
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
laborator
sarcinilor de lucru la lucrările de laborator;
-Evaluări curente scris
- Calitatea definitivării dărilor de seamă la lucrările de - Susținerea dărilor de
laborator;
seamă la lucrările de
- Nivelul de răspundere la întrebări
laborator
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susținerea și prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de diagnosticare tehnică a autovehiculelor

S.06.A.1.42. UTILAJ TEHNOLOGIC IN TRANSPORT AUTO
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.06.A.142
2.2

2.3

150

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto
Credite
(ECTS)
5

Categoria unității de curs

S- de specialitate;
A – opționale
Ore de contact direct, zi/fr
30/14
30/6
15/4

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
b) Seminar
c) Lucrări de laborator
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi

Ilie MANOLI, conf.univ., dr..

Semestrul, zi/fr
6/7
Studiul individual
30/46
30/54 – proiect de an
15/26

Cadre didactice implicate
Gheorghe Dolomanji, lect.univ.
Alexandr Malanciuc, lect.univ.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Utilaj Tehnologic în Transport Auto” este o disciplină de specialitate obligatorie din
componența unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute
în planul de învățământ (anexa 1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți.
4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1
Conform
Planul de învățământ asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenți a
planului de
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale învățământ
matematica superioară, geometria descriptivă, desen tehnic și infografica; b) la discipline
generale – tehnologii informaționale, protecția muncii și a mediului ambiant; c) la
disciplinele socioumane – economia și dreptul transportului rutier, management și
antreprenoriat; d) la disciplinele de specialitate – construcția autovehiculelor,
diagnosticarea tehnică a autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia
reparării autovehiculelor, exploatarea tehnică a autovehiculelor.
4.2
Conform
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
 Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic și infografica;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de economie și
dreptul transportului rutier, management și antreprenoriat;

- competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei utilaj tehnologic
în TA;
- competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție a
mediului înconjurător;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea întreprinderilor
auto.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3

Lucrări de
laborator

5.4.

Proiect de an

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea lucrării de laborator, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, mijloace speciale de laborator
Forme de activitate: frontală și în grup
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul
realizării la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea măsurilor de alegere
și exploatare (utilizare) a utilajului tehnologic existent pentru transport auto, modernizarea mijloacelor de
echipare, elaborarea documentației tehnice la proiectare a utilajului nou.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil:
- să utilizeze cunoștințele de bază pentru explicarea și interpretarea unor variante tipuri de concepte asociate în
domeniul de UTTA;
- să elaboreze proiecte tehnice de elaborare (modernizare) a utilajului la un nivel înalt.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Disciplina UTTA. Bazele elaborării utilajului tehnologic.
1.1. Obiectivele disciplinei.
1.2. Competențele ce urmează a fi dezvoltate.
1.3. Cerințele tehnice la elaborarea utilajului tehnologic.
1.4. Particularitățile utilajului în concordanță cu destinația.
1.5. Exigente raționale.
2. Mecanizarea lucrărilor de mentenanță în transport auto.
2.1. Mecanizarea lucrărilor de mentenanță.
2.2. Clasificarea utilajului pentru lucrări de mentenanță.
3. Mecanizarea lucrărilor de curățare/spălare în transport auto.
3.1. Mecanizarea lucrărilor de curățare/spălare.
3.2. Spălătorii auto.
3.3. Clasificarea utilajului pentru lucrări de curățare/spălare a automobilelor.
3.4. Procesul tehnologic de curățare/spălare a automobilelor. Mecanismul acționării jetului de apă.
3.5. Echipamentele pentru spălarea auto.
3.6. Schema hidraulică a mașinilor de spălat.
3.7. Reciclarea apei uzate. Instalații de reciclare a apei uzate.
3.8. Compunerea structurală, principii de funcționare ale instalațiilor de reciclare a apei uzate.
3.9. Calcul elementelor principale.

nr. de ore
zi

fr

2

1

1

0,5

3

1

4. Echipamente pentru alimentare/recuperare a uleiului și unsorilor.
4.1. Clasificarea, caracteristică și compunerea generală a acestora.
4.2. Recuperatoare a uleiului uzat, echipamente de lubrifiere/gresare.
4.3. Principii de funcționare, compunerea structurală.
4.4. Echipament pentru regenerarea uleiului uzat.
4.5. Scheme funcționale și tehnologii utilizate.
5. Echipamente pentru avacuarea gazelor de eșapament.
5.1. Clasificarea și caracteristica acestora.
5.2. Principii de funcționare și compunerea structurală a acestora.
6. Echipamente pneumo/hidraulice.
6.1. Clasificarea și caracteristica acestora.
6.2. Compresoare. Principii de funcționare.
6.3. Compunerea instalațiilor pneumo/hidraulice, calcul și proiectare.
7. Utilaje generale în transport auto.
7.1. Utilaje pentru asigurarea cu aer, de încălzire.
7.2. Alegerea acestor utilaje în condiții de service-auto.
7.3. Utilaje pentru măturarea/curățarea pardoselii în sectoare și încăperi de depozitare.
7.4. Alegerea acestor echipamente.
8. Mașini de ridicat și transportat.
8.1. Caracteristica și compunerea structurală a echipamentelor de ridicare/examinare.
8.2. Caracteristica și compunerea structurală a echipamentelor de ridicare/transportare.
8.3. Elevatoare: monocoloană; cu 2 coloane, cu 4 coloane. Compunerea funcțională, calculul și
alegerea lor.
8.4. Elevatoare foarfecă / dublu foarfecă. Compunerea funcțională, calculul și alegerea lor.
9. Echipamente pentru redresarea caroseriei.
9.1. Caracteristica și principii de funcționare.
9.2. Compunerea structurală a echipamentelor pentru redresarea caroseriei.
9.2. Calculul și alegerea lor.
10. Echipamente pentru lucrări de lăcătușărie/montaj, dezasamblare/asamblare
10.1. Noțiuni generale, clasificarea.
10.2. Caracteristica, principii de funcționare.
10.3. Compunerea structurală a echipamentelor pentru lucrări de lăcătușărie.
10.4. Tehnici pentru dezasamblare/asamblare ale îmbinărilor cu strîngere.
10.5. Calculul și alegerea echipamentelor pentru lucrări de lăcătușărie.
11. Echipamente pentru sudură.
11.1. Noțiuni generale, clasificarea.
11.2. Caracteristica și principii de funcționare.
11.3. Calculul și alegerea echipamentelor pentru sudură.
12. Echipamente pentru reglarea geometriei roților.
12.1. Noțiuni generale, clasificarea.
12.2. Compunerea organologică, scheme de lucru.
12.3. Calculul componentelor de bază și alegerea lor.
13. Echipamente pentru întreținerea roților.
13.1. Noțiuni generale, clasificarea.
13.2. Utilaj pentru montarea/demontarea anvelopelor.
13.3. Utilaj pentru echilibrarea roților.
13.4. Utilaj pentru rectificat/îndreptat jante.
13.5. Compunerea, calculul parametrilor de bază și alegerea echipamentelor pentru întreținerea
roților.
14. Echipamente pentru diagnosticare și testare auto.
14.1. Noțiuni generale, clasificarea.
14.2. Utilaj pentru diagnosticare a sistemelor electronice ale automobilului. Multimetre, Motortestere, Scannere OBD-II.
14.3. Standuri pentru verificarea sistemului de frânare.
14.4. Standuri pentru verificarea suspensiei automobilului.
14.5. Utilaj pentru verificarea și reglarea farurilor.
14.6. Utilaje pentru diagnosticare a sistemului de alimentare a MAI.
14.7. Calculul parametrilor de bază și alegerea utilajului după caracteristici.

2

1

1

0,5

2

1

2

0,5

3

1,5

2

1

2

1

1

0,5

1

0,5

2

1

3

1,5

15. Echipamente pentru lucrări de vopsire.
15.1. Noțiuni generale, clasificarea echipamentului pentru lucrări de vopsire.
15.2. Stații (posturi) de pregătire.
15.3. Camere de vopsire.
15.4. Tehnologii de vopsire. Alegerea și calculul parametrilor funcționali a utilajului, conform
procesului de vopsire.
16. Mentenanța utilajelor tehnologice în transport auto.
16.1. Amplasarea și montarea utilajului tehnologic.
16.2. Mentenanța utilajelor tehnologice.
16.2. Planificarea activităților de mentenanță.
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar

2

1

1

0,5

30

14

nr. de ore

Conținuturi
LP 1: Întocmirea sarcinii tehnice pentru utilajul tehnologic elaborat.
LP 2: Definitivarea documentației de proiect pentru utilajul tehnologic elaborat.
Stadiul - Propunere tehnică
LP 3: Definitivarea documentației de proiect pentru utilajul tehnologic elaborat
Stadiul – Proiect de schiță.
LP 4: Trasarea schemei de compunere pentru utilajul tehnologic elaborat.
LP 5: Efectuarea calculelor ce confirmă capacitatea de funcționare a construcției elaborate
(modernizate).
LP 6: Definitivarea documentației de proiect pentru utilajul tehnologic elaborat
Stadiul – Proiect tehnic.
LP 7: Definitivarea documentației de proiect pentru utilajul tehnologic elaborat
Stadiul – Documentație de lucru.
Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea orelor de lucrări de laborator

zi
2

fr
-

4

0,5

5

1,5

6

1,5

4

0,5

5

1

4

1

30

6

nr. de ore

Conținuturi
LL 1: Studiul echipamentelor de ridicare/examinare.
LL 2: Studiul utilajului pentru lucrări de lăcătușărie/montaj, dezasamblare/asamblare.
LL 3: Studiul utilajului pentru întreținerea roților..
LL 4: Studiul utilajului pentru diagnosticare și testare a autovehiculelor.
Total ore

zi
4
3
4
4
15

fr
1
1
1
1
4

8.4. Bibliografie minimală
1. Perșın V.A. Tıpaj ı tehnıcheskaıa ekspluatatsııa oborudovanııa predpriatii avtoservisa: uchebnoe posobıe Rostov n/D : Feniks, 2008.
2. Shets S.P., Osıpov I.A. Proektırovanıe i ekspluatatsiia tehnologicheskogo oborudovaniia dlia tehnicheskogo
servisa avtomobilei v usloviiah ATP. Izd. BGTU, Briansk, 2004.
3. Karpovich S.K. Osnovy proektirovaniia remontno-tehnologicheskogo oborudovaniia. Ucheb.-metod. posobie.
Minsk : BGATU, 2008.
4. Orlov P.I. Osnovî construirovania. Spravocno-metodicescoe posobie v 2-h cnigah.
5. Talens L.F. Rabota constructora. L. Mașinostroenie, 1987.
6. Goraș I., Scalnîi V. Utilaj tehnologic în transport auto. UTM, Chișinău 2004.
7. Tabeli tehnologicheskogo oborudovaniia, primeniaemogo pri TO i TR na avtotransportnyh predpriiatiiah \ V.
S. Kotov, V. P. Kubrakov, M. V. Poluektov. - Volgogradskii gosudarstvennyi tehnicheskii universitet,
Volgograd, 2004.
8. Abelevici L.A., Popov V.I., Teplov A.G. Mehanizația i avtomatizația capitalimogo remonta colesnîh i
gusenicinîh mașin. M., Mașinostroenie, 1972.
9. Belousov A.P. Proectirovanie i rasciot prisposoblenii. M., Visșaia școla, 1990.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; studiază legislația și actele normative ce
reglementează proiectarea utilajului tehnologic, în procesul de executare a practicii de documentare studiază și
apreciază baza tehnică productivă și organizarea serviciilor auto la întreprinderea auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,15 din nota finală, lucrările de laborator, cu ponderea 0,15 din nota finală. Susținerea
publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor de la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor).
- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
Seminar
15%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
sarcinilor de
sarcinilor de lucru la seminare
seminar
- Evaluări curente
- Fișa de prezență
Lucrări de - Prezența la activități;
- Contribuția la desfășurarea activităților de lucrări de - Rezultatele
laborator
laborator;
sarcinilor la lucrări
15%
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de laborator
sarcinilor de lucru la lucrări de laborator
- Evaluări curente
Proiect de - Contribuția și creativitatea la elaborarea proiectului - Susținerea publică a
30%
de an;
proiectului de an
an
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și seminar);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Îndeplinirea și susținerea lucrărilor de laborator;
- Elaborarea și susținerea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea metodelor de elaborare a proiectelor tehnice de diferite tipuri de utilaj

S.06.A.1.43. TEHNOLOGIA REPARĂRII AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Tehnologia reparării autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.06.A.143.
180
6
S- de specialitate; A - opțională
6/8
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/12
45/78
b) Seminar
15/4
15/26
c) Lucrări de laborator
30/8
30/52
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Alexandr MALANCIUC, l. univ.
Anatolie LISNIC, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Tehnologia reparării autovehiculelor” este o disciplină de specialitate opțională din
componența unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute
în planul de învățământ (anexa 1):
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale;

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: : a) la discipline fundamentale -matematica
superioară, fizica tehnică, desen tehnic și infografica, studiul și tehnologia materialelor,
rezistenţa materialelor, bazele proiectării maşinilor; b) la discipline socio-umane –
protecţia muncii și a mediului ambiant; c) la discipline de specialitate – toleranţe şi control
dimensional, tehnologia fabricării mașinilor, construcția autovehiculelor, echipamentul
electric şi electronic al automobilelor.
Conform
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în grup;
- Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică,
Științe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
- Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democrației și a drepturilor omului;
- Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării continue și
autorealizării personale;
- Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
- Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
 Competențe profesionale generale:
- Competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport rutier;
- Competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic;
- Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de
macroeconomie, microeconomie și managementul general;
- Competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- Competențe de a aplica cunoștințe despre mentenanța mijloacelor de transport;
Conform
planului de
învățămînt

- Competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă, discuția dirijată, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea lucrării de laborator, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, mijloace speciale de laborator
Forme de activitate: frontală și în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul
realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea sistemului de reparații
a autovehiculelor în condițiile întreprinderilor de transport; rezolvarea problemelor în domeniul proiectării și
realizării proceselor tehnologice de recondiționare a pieselor și reparării parților componente a autovehiculelor.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va putea efectua o abordare sistemică privind soluționarea problemelor teoretice și practice
specifice pieței în serviciile de service auto, ridicarea calității și eficacității reparației auto.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Automobilul ca obiect de reparație
1.1 clasificarea proprietăților: siguranța tehnologicitatea, economicitatea ecologia
1.2 tehnologia reparației auto (RA), influenta factorilor constructivi
1.3 indicii de calitate, proprietatile de exploatare și tehnologici
1.4 rolul factorilor tehnici și tehnologici in realizarea reparabilitatii produselor
2. Sistemele de reparație auto
2.1 caracteristica și clasificarea intreprinderilor de reparație(IRA)
2.2 tipuri și metode de reparație, principii de organizare
2.3 scheme organizatorice a IRA și sectiilor, caracteristici
2.4 particularitatile tehnologice reparației curente (RC) și kapitale (RK)
2.5 eficacitatea functionarii schemelor de reparație-caracteristici
2.6 caracteristica fondului de reparație, legatura cu calitatea și consumul de resurse
2.7 evaluarea eficacitatii și cerintele fata de sistemele de reparație
3. Procesele de producție și tehnologice în reparație
3.1 continutul proceselor
3.2 factorii ce influenteaza asupra desfasurarii și organizarii
3.3 schema PT de reparație, caracteristica etapelor
4. Primirea obiectului de reparație și părților componente
4.1 consecutivitatea primirii obiectului in reparație
4.2 cerinte tehnice fata de obiect
4.3 mijloacele moderne de apreciere a starii tehnice reale a obiectului la primire
4.4 documentatia normativa și elaborarea documentatiei la primirea in reparație
4.5 pastrarea fondului de reparație
5. Demontarea automobilelor şi agregatelor, spălarea şi curăţirea
5.1 organizarea lucrărilor de demontare a produselor auto;
5.2 cerinţe tehnice pentru demontarea produselor auto;
5.3 procesul tehnologic de demontare;
5.4 normarea operaţiilor de demontare;
5.5 utilajul şi protecţia muncii
5.6 analiza impurităţilor;
5.7 metode şi soluţii pentru curăţire-spălare;
5.8 curăţirea şi degresarea pieselor de automobil;
5.9 procesul tehnologic de curăţire - spălare a automobilelor agregatelor şi ansamblelor;
5.10 normarea operaţiilor de spălare-curăţare;
5.11 utilajul şi protecţia muncii.

nr. de ore
zi
fr
1

0,5

2

0,5

1

0,5

2

0,5

5

1

6. Evaluarea fondului de reparație
6.1 obiectivele şi organizarea defectării pieselor auto;
6.2 defectele pieselor uzate şi caracteristica lor;
6.3 cerinţe tehnice pentru control şi defectarea pieselor auto;
6.4 metode de control la defectarea pieselor;
6.5 sortarea pieselor pe grupe şi marşute de reparație;
6.6 procesul tehnologic de defectare a pieselor;
6.7 normarea operaţiilor de control tehnic şi defectare;
6.8 utilajul şi protecţia muncii.
7. Completarea şi ajustarea pieselor la reparația automobilelor
7.1 organizarea lucrărilor de completare şi ajustarea la reparația automobilelor;
7.2 destinaţia şi esenţa proceselor de completare la reparația automobilelor;
7.3 metode de completare a pieselor şi ansamblelor;
7.4 normarea operaţiilor de completare şi ajustare;
7.5 utilajul şi protecţia muncii.
8. Asamblarea şi încercarea automobilelor şi agregatelor în reparaţie
8.1 organizarea proceselor de asamblare;
8.2 tipuri caracteristice de asamblare;
8.3 schemele de asamblare (montare) a produselor la reparaţie;
8.4 asamblarea ansamblelor şi tehnologiile;
8.5 echilibrarea pieselor şi ansamblelor;
8.6 cerinţe tehnice pentru asamblarea produselor în reparaţie;
9. Încercarea și rodajul obiectelor în reparație și părților componente
9.1 montarea generală şi rodajul agregatelor de forţă. Cerinţe tehnice;
9.2 montarea generală şi rodajul transmisiei, cerinţe tehnice;
9.3 montarea şi încercarea generală a automobilelor reparate;
9.4 mecanizarea şi automatizarea lucrărilor, utilajul tehnologic şi protecţia muncii;
9.5 elaborarea procesului tehnologic pentru asamblarea şi încercarea agregatelor (automobilelor
complete) reparate;
9.6 normarea operaţiilor tehnologice.
10. Elaborarea proceselor tehnologice pentru recondiţionarea pieselor tipice
10.1 Particularităţi comune pentru elaborarea procesului tehnologic de recondiţionare a piesei;
10.2 Condiţii tehnice, materiale, semifabricate;
10.3 Normarea tehnică a operaţiilor tehnologice;
10.4 Tehnologia de recondiţionare a pieselor de tip carcase;
10.5 Tehnologia de recondiţionare a pieselor de tip arbore;
10.6 Tehnologia de recondiţionare a pieselor de tip cilindri, discuri, pîrghii;
10.7 Utilajul tehnologic, protecţia muncii.
11. Bazele tehnologiei reparării cadrelor și caroseriilor
11.1 particularitatile constructive și defecte
11.2 PT de reparație a elementelor constructive a cadrelor și caroseriilor
11.3 controlul calitatii reparației
11.4 sudarea cadrelor și caroseriilor, elementele de reparație suplimentare
11.5 reparația captuselii habitaclului, banchetelor, structurii de rezistenta
11.6 incercarea și controlul calitatii
11.7 pregatirea și vopsirea, prelucrarea antifonica și anticoroziva
11.8 asamblarea cadrelor și caroseriilor, protectia muncii
12. Elaborarea documentației PT de recondiţionare a pieselor auto
12.1 Obiectivele de bază a recondiţionării pieselor auto. şi de restabilire a ajustajului;
12.2 Metodele de recondiţionare a pieselor;
12.3 Datele initiale necesare
12.4 Metodologii de elaborare
12.5 Alegerea metodei rationale de reparație
12.6 Documentatia tehnologica și descrierea
13. Calitatea reparației
13.1 Notiuni generale
13.2 Factorii principali
13.3 Sistemul de asigurare a calitatii, principii de baza
13.4 Evaluarea calitatii și controlul
14. Căi de ridicare a eficacității organizării și tehnologiei reparației
14.1 Evaluarea eficacitatii tehnico-economice a reconditionarii

4

1

2

0,5

5

1

4

1

8

2

2

0,5

7

2

1

0,5

1

0,5

14.2 Metode de evaluare a eficacitatii tehnologiei de reparare in baza costurilor/calitate
14.3 Directiile de baza in vederea evoluarii eficacitatii reparației
Total ore

45

12

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de laborator /seminar
Conținuturi

nr. de ore

zi
fr
LL1. Controlul tehnic și aprecierea structurii fondului de reparație
8
2
LL2. Procesele de completare în reparație
8
2
LL3.Asamblarea și ajustarea subansamblelor și ansamblelor în reparația agregatelor (cu elaborarea
8
2
documentației tehnologice) pentru agregatele de forță
LL4.Asamblarea și ajustarea subansamblelor și ansamblelor în reparația agregatelor (cu elaborarea
6
2
documentației tehnologice) pentru agregatele transmisiei
LP1. Schemele de dezasamblare-curățare, materiale, regimuri, cerințe
2
LP2.Determinarea cotei de reparație, stabilirea cotei și categoriei de recondiționare
3
1
LP3.Elaborarea OT pentru lucrările de dezasamblare-curățare, de defectare și de asamblare cu
4
1
completarea documentelor tehnologice (FS, FM, FO)
LP4.Proiectarea PT de reparație a produsului cu completarea setului de documentație tehnologică
6
2
Total ore 30/15 8/4
8.3. Bibliografie minimală
1.A.Lisnic, „Tehnicescoe normirovanie tehnologiceskih proţesov TO i remonta avtomobilei”, MU, UTM Chişinev,
2005.
2.A. Lisnic, curs universitar, „Reparaţia automobilelor”, Chişinău, UTM, 2006.
3.A. Lisnic, curs universitar, „Recondiționarea pieselor auto”, Chişinău, UTM, 2007.
4.D. Marincaş –„Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere”. Bucureşti 1982.*
5.Anghel Chiru, Dumitru Marincaş. „Tehnologii speciale de fabricare și reparare a autovehiculelor”. Braşov 1991. *
6.E. Baciu – ”Tehnologia reparării automobilelor” vol. II, București 1980, *
7.L.A. Alexandrov ,,Normarea tehnică” Moskova 1986
8.G. Frăţilă ,,Automobile” Bucureşti 2001
9.A. Bodnev ,,Îm laborator” Moskova 1989
10.N. Bejan ,,Reparaţia automobilelor” Bucureşti 2005. *
11.V. Efremov ,,Reparaţia automobilelor” Bucureşti 1957. *
12.V Şadricev ,,Reparaţia automobilelor” Bucureşti 1961. *

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, lucrări de laborator, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează fișe marșrutizate ale procesului tehnologic în conformitate
cu sarcina și structura aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; studiază cerințele
tehnice și normative ale îndrumarelor pentru reparația capitală ale automobilelor; în procesul de executare a
practicii în producție face cunoștință cu organizarea lucrărilor de reparație.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice și de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
Modul
de
rezolvare
a
sarcinilor
propuse
Examen
scris
Curs
40%
la examen (creativitate, structurare,
corectitudine în elaborarea răspunsurilor)
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Lucrări
60%
laborator - Contribuția la desfășurarea activităților de - Rezultatele sarcinilor de seminar
seminar/lucrări de laborator;
- Susținerea lucrărilor de laborator
/seminar
- Corectitudinea comunicării și prezentării
și de verificare
ideilor și a sarcinilor de lucru
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice;
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Susținerea lucrărilor de laborator
- Demonstrarea pe parcursul semestrului precum și la susținerea lucrărilor preconizate a cunoștințelor în domeniul
reparării autovehiculelor și a justificării acestora

S.06.O.1.44. ÎNCERCAREA ŞI TESTAREA AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Încercarea şi testarea autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.06.O.1.44.
90
4
S- de specialitate; O - obligatorie
6/9
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Laborator
15/4
15/26
2.3
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Olivian PĂDURE, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Încercarea şi testarea autovehiculelor” este o disciplină obligatorie din componența unui bloc
de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):

CPL 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte,
tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării,
fabricării și exploatării tehnice a autovehiculelor .
CPL 4. Executarea activităților de service auto și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu
prevederile actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL 5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu
utilizarea tehnologiilor informaționale
4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, bazele proiectării mașinilor, desen tehnic și
infografica, metode numerice și modelarea 3D, creativitatea tehnică și mecanisme, b)
la discipline generale – tehnologii informaționale; c) la discipline de specialitate –
toleranța și control dimensional, construcția autovehiculelor, tehnologia fabricării
mașinilor, motoare cu ardere internă, materiale de exploatare.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de matematica superioară și
metode numerice;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de fizica tehnică;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de studiul și tehnologia
materialelor;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de mecanica teoretică și rezistența
materialelor;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de bazele proiectării mașinilor,
toleranța și control dimensional;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de desen tehnic, infografica și
modelarea 3D, tehnologii informaționale;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de creativitatea tehnică și
mecanisme;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de construcția autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele tehnologia fabricării mașinilor,
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele motoare cu ardere internă;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet, monstre, machete.
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector monstre, machete.
Forme de activitate: frontală, individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul
realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire încercarea și testarea autovehiculelor
în corespundere cu legislaţia în vigoare şi în baza tehnologiilor moderne.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități încercare și testare a autovehiculelor utilizănt utilaj modern.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Măsurarea pe cale electrică a mărimilor neelectrice
1.1. Generalităţi privind lanţul de măsurare.
1.2. Traductoare.
1.3. Amplificatoare de semnal.
1.4. Aparate pentru înregistrarea semnalelor.
2. Încercarea autovehiculelor
2.1. Scopul şi clasificarea încercărilor.
2.2. Alegerea şi pregătirea autovehiculelor pentru încercări.
2.3. Elaborarea programului de încercări.
3. Încercarea ansamblurilor autovehiculului
3.1. Încercarea motorului.
3.2. Încercarea transmisiei.
4. Determinarea performanţelor autovehiculului
4.1. Noţiuni introductive.
4.2. Măsurarea vitezei autovehiculului.
4.3. Determinarea calităţilor de accelerare şi frânare.
4.4. Măsurarea forţei de tracţiune
4.5. Determinarea consumului de combustibil.
5. Încercarea maneabilităţii şi stabilităţii autovehicululuil
5.1. Determinarea maneabilităţii autovehiculului la mersul rectiliniu.
5.2. Determinarea maneabilităţii autovehiculului la virare bruscă.
5.3. Determinarea calităţilor de virare în mişcare circulară uniformă.
5.4. Încercarea autovehiculului la stabilitatea longitudinală.
5.5. Încercarea autovehiculului la stabilitatea transversală.
6. Determinarea parametrilor de confort ai autovehiculului
6.1. Noţiuni introductive.
6.2. Surse de vibraţii pe autovehicul.
6.3. Efectele şocurilor şi vibraţiilor asupra omului.
6.4. Indici de apreciere a calităţii suspensiei.
6.5. Verificarea eficacităţii sistemului de încălzire şi ventilaţie.
6.6. Încercarea etanşeităţii caroseriei.
6.7. Măsurarea nivelului de zgomot produs de autovehicul.
7. Verificarea capacităţii de trecere a autovehiculului
7.1. Determinarea presiunii specifice a pneului pe suprafaţa de reazem.
7.2. Verificarea capacităţii de trecere peste obstacole naturale sau artificiale.
8. Verificarea durabilităţii autovehiculului
8.1. Metodele şi programul de verificare a durabilităţii autovehiculului.
8.2. Stabilirea rulajului şi a regimurilor de încercare a durabilităţii.
8.3. Ciclurile de control.

nr. de ore
zi

fr

4

2

2

0

4

1

2

0,5

2

1,5

2

1

2

0,5

4

1

9. Testarea automobilelor
9.1. Legislația R. Moldovei privind testarea autovehiculelor
9.2 Cerințe față de stațiile de testare
9.3Cerințe față de mijloacele de transport
10. Cerințe suplimentarea către autovehicule în dependență de tipul de transport
10.1 Cerințe față de testarea autovehiculelor pentru transport mărfurilor periculoase
10.2 Cerințe față de mijloacele de transport, pentru transportul de pasageri
Cerințe față de testarea autovehiculelor pentru transport mărfurilor perisabile.
11. Cutiile de viteze. Construcţia şi funcţionarea
11.1. Destinaţia, construcţia generală şi clasificarea şi principiul de funcţionare al cutiilor de
viteze;
11.2. Construcţia mecanismelor de acţionare; destinaţia, clasificarea construcţia generală şi
principiul de funcţionare;
11.3. Penele cutiei de viteze şi mecanismului de acţionare.
12. Transmisia cardanică, transmisia principale, diferenţiale, semiaxiale.
12.1. Destinaţia, construcţia generală, clasificarea şi principiul de funcţionare ale transmisiei
cardanice, transmisiei principale, diferenţialelor şi semiaxelor;
12.2. Penele transmisiei cardanice, transmisiei principale, diferenţialelor şi semiaxelor.
13. Sistemul de frânare
13.1 Destinaţia, clasificarea şi principiul de funcţionare a sistemului de frânare;
13.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare a mecanismelor de frânare;
13.3. Sistemul de frânare cu ABS, avantajele;
13.4. Penele sistemului de frânare.
14. Sistemul de direcţie
14.1 Destinaţia, construcţia generală, clasificarea şi principiul de funcţionare a sistemului de
direcţie;
14.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare a mecanismelor de direcţie;
14.3. Trapezul de direcţie, destinaţia. Construcţia şi funcţionarea mecanismului de acţionare a
direcţiei;
14.4. Penele sistemului de direcţie
15. Partea rulantă, suspensiile.
15.1 Destinaţia, tipurile de cadre. clasificarea caroseriilor;
15.2. Destinaţia, tipurile şi principiul de funcţionare ale suspensiei, roţilor;
15.3. Penele părţii rulante.
16. Construcția autovehiculelor și remorcilor specializate
16.1.Clasificarea remorcilor și semiremorcilor
16.2.Sarcina pe axe
163. Metode de fixare a incarcaturii
17.Cerințele specifice asupra mijloacelor de transport specializat
17.1. Cerințe specifice pentru transport de pasageri
17.2. cerințe suplimentare pentru autovehiculele de transport a mărfurilor ADR
17.3. Cerințe specifice pentru ATP
17.4.Cerințe specifice transportului de animale
Total ore
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1

2
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0,5
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0,5

2

0,5
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8.2. Planul tematic și repartizarea lucrărilor de laborator
nr. de ore

Conținuturi
LL1. Încercări de frânare ș i eficacitatea sistemelor de frânare
LL2. Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor
LL3. Prescripţii referitoare la construcţia şi agrearea vehiculelor pentru trasport marfă periculoase
LL4. Încercarea sistemului de direcţie. Determinarea razelor de viraj. Determinarea raportului de
transmitere unghiulară
Total ore

8.3. Bibliografie minimală

zi
4
4
4

fr
2
0
1

3

1

15

4

1. C.Hilohi, M.Untaru s.a. - Metode si mijloace de incercare a automobilelor, Ed.Tehnica, 1982
2. R.Gaiginschi, I Filip - Expertiza Tehnica a Accidentelor Rutiere, Ed Tehnica, 2002
3. R.Gaiginschi, R.Drosescu s.a. - Siguranţa Circulaţiei Rutiere, Ed.Tehnica, 2004
4. Negruş E., Soare, I., ş.a., încercarea autovehiculelor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
5. Negrus, E, ş.a., Cercetarea experimentală a autovehiculelor, Institutul Politehnic Bucureşti, 1982
6. Кушвид. Р.П. - Испытания автомобилей, Москва, 2011.
7. Беляев В.М. Автомобили: Испытания, Минск. 1991.
8. Балабин И.В. Испытания автомобилей, Москва 1988.
9. Цимбалин В.Б. Испытания автомобилей, Москва, 1978.
10. Верещагин С.Б. Планирование и оценка результатов испытаний колесный и гусеничных машин,
Москва 2008.
11. Прокофьев М.В. Автотраспортные средства. Москва, 2005.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări de laborator, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; efectuează lucrările de laborator în conformitate cu sarcina și
structura aprobată; execută sarcinile pentru acasă; studiază literatura obligatorie.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente - 0,6 din nota
finală
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen - Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar
60%
- Contribuția la desfășurarea lucrărilor de laborator; - Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și
de seminar
a sarcinilor de lucru
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și semniar);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de organizare încercărilor şi de testarea
autovehiculelor

S.07.A.1.45. PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A ÎNTREPRINDERILOR AUTO
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.07.A.1.45
2.2

2.3

150

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto
Credite
(ECTS)
5

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
A - la alegere liberă
Ore de contact direct, zi/fr

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
30/10
b) Seminar
45/10
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Anatolie CORPOCEAN, lect.univ.

Semestrul, zi/fr
7/8
Studiul individual
30/50
45/80 – proiect de an

Cadre didactice implicate
Iurie TEZEC, conf.univ., dr.
Gheorghe Dolomanji, lect.univ.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto” este o disciplină de specialitate la alegere liberă
din componența unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale
prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice
a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale;
CPL6. Organizarea activității economice profitabilă a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere sigure;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățământ asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, geometria descriptivă, desen tehnic și infografica; b) la
discipline generale – tehnologii informaționale, protecția muncii și a mediului ambiant;
c) la disciplinele socioumane – economia și dreptul transportului rutier, management și
antreprenoriat; d) la disciplinele de specialitate – construcția autovehiculelor,
diagnosticarea tehnică a autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia
reparării autovehiculelor, exploatarea tehnică a autovehiculelor.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
 Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport
rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic și infografica;

- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de economie
și dreptul transportului rutier, management și antreprenoriat;
- competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei utilaj tehnologic
în TA;
- competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea întreprinderilor
auto.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Proiect de an

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării
la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea proiectelor tehnologice de
organizare, reconstrucție și reutilare tehnică a întreprinderilor auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor
acestora.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de elaborare a proiectelor tehnologice de organizare,
reconstrucție și reutilare tehnică a întreprinderilor auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor acestora.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Clasificarea, caracteristica şi structura de producție a întreprinderilor
1.1. Clasificarea şi destinaţia întreprinderilor auto de diferite tipuri
1.2. Noțiuni generale despre structura de producție a întreprinderilor auto
1.3. Structura de producție a întreprinderilor de transport auto
1.4. Structura de producție a staţiilor de service auto
1.5. Structura de producție a întreprinderilor de reparaţie auto
2. Baza tehnică productivă a întreprinderilor auto
2.1. Caracteristica fondurilor fixe ale întreprinderilor auto
2.2 Caracteristica și aprecierea bazei tehnice productive a întreprinderilor auto
2.3 Direcţiile de dezvoltare a BTP a întreprinderilor auto
3. Noţiuni generale privind proiectarea întreprinderilor auto
3.1. Stadiile şi etapele proiectării întreprinderilor auto
3.2. Structura şi conţinutul proiectului tehnic de execuţie al întreprinderii auto
3.3. Documentele normative pentru proiectarea întreprinderilor auto. Normele de proiectare.
4. Calculul tehnologic al întreprinderii de transport auto
4.1. Calculul programului anual de producţie a reviziei tehnice a automobilelor
4.2. Calculul volumelor anuale de lucru de RT şi RC a automobilelor efectuate în sectoarele de
producție
4.3. Calculul numărului necesar de personal al întreprinderii
4.4. Calculul numărului necesar de posturi de lucru şi de posturi auxiliare.
4.5 Clasificarea şi caracteristica încăperilor întreprinderilor auto
4.6. Calculul general al suprafeţelor încăperilor întreprinderii

nr. de ore
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fr
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2
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5. Calculul tehnologic al staţiei de service auto
5.1 Calculul programului de producţie a SSA
5.2 Calculul volumelor anuale de lucru la SSA efectuate în sectoarele de producție
5.3. Calculul numărului necesar de personal al întreprinderii
5.4. Calculul numărului necesar de posturi de lucru şi de posturi auxiliare.
5.5. Calculul general al suprafeţelor încăperilor întreprinderii
6. Calculul tehnologic al întreprinderii de reparaţie auto
6.1 Calculul programului de producţie a ÎRA
6.2 Calculul volumelor anuale de lucru la ÎRA efectuate în subdiviziunile de producție
6.3. Calculul numărului necesar de personal al întreprinderii
6.4. Calculul numărului necesar de posturi de lucru şi de posturi auxiliari.
6.5. Calculul general al suprafeţelor încăperilor întreprinderii
7. Proiectarea tehnologică a sectoarelor de producţie și auxiliare ale întreprinderilor auto
7.1. Organizarea procesului de producţie al sectoarelor
7.2 Noțiuni generale despre locuri de muncă
7.3. Determinarea numărului necesar de locuri de muncă şi de utilaje
7.4. Înzestrarea locurilor de muncă
7.5. Solicitarea locurilor de muncă
7.6 Organizarea deservirii locurilor de muncă
7.7 Indicatorii de mecanizare ai procesului de producţie al sectorului
7.8 Personalul sectorului
7.9 Argumentarea sistematizării sectorului cu determinarea suprafeţei reale a sectorului
7.10 Calculul necesarului de resurse energetice în sector
7.11 Securitatea şi sănătatea în muncă în sector. Ecologizarea producției
8. Proiectarea tehnologică a blocului de producţie al întreprinderii auto
8.1. Tipurile şi caracteristica generală a clădirilor de producţie ale întreprinderilor auto.
8.2. Amplasarea suprafeţelor tehnologice şi auxiliare din cadrul blocului de producţie pentru ÎTA
şi SSA.
8.3. Amplasarea suprafeţelor tehnologice şi auxiliare din cadrul blocului de producţie pentru ÎRA
9. Elaborarea planului general al întreprinderii auto
9.1. Cerinţele privind alegerea terenului pentru construcţia întreprinderii auto
9.2. Cerinţele privind amplasarea elementelor bazei tehnico-productive pe planul general al ÎTA şi
SSA
9.3. Cerinţele privind amplasarea elementelor bazei tehnico-productive pe planul general al ÎRA
9.4. Indicatorii planului general
10. Cerinţele privind definitivarea desenelor de construcţie
10.1 Cerințele generale privind definitivarea desenelor în construcție
10.2 Cerinţele privind definitivarea desenului planului general al întreprinderii auto
10.3 Cerinţele privind definitivarea desenului sistematizării clădirii(blocului de producție)
10.4 Cerinţele privind definitivarea desenului sistematizării sectorului de producție
Total ore

2

0,5

2

0,5

8

3

4

1

2

1

2

1

30

10

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
nr. de ore

Conținuturi
LP 1: Indicatorii bazei tehnice productive ai BTP a întreprinderilor auto
LP 2: Parametrii geometrici şi normele de proiectare ale întreprinderilor auto
LP 3: Calculul tehnologic al ÎTA
LP 4: Calculul tehnologic al SSA urbane
LP 5: Calculul tehnologic al ÎRA
LP 6: Organizarea procesului de producție al sectorului
LP 7: Determinarea și înzestrarea locurilor de muncă ale sectoarelor de producție
LP 8: Calculul necesarului de resurse energetice în sector de producție. Personalul sectorului
LP 9: Securitatea şi sănătatea în muncă în sector. Ecologizarea producției
LP 10: Sistematizarea tehnologică a sectoarelor de producție
LP 11: Sistematizarea tehnologică a blocului de producţie al întreprinderii auto
LP 12: Planul general al întreprinderii auto
Total ore

zi
2
4
6
4
4
2
4
3
4
4
4
4

fr
1
2
2
2
1
1
1

45

10

8.3. Bibliografie minimală
1. Ordin Nr.7 din 11.02.2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor RM cu privire la lista
documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul RM:
1.1 NCM A.07.02-99. Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul - cadru al
documentaţiei de proiect pentru construcţii
1.2 ONTP 01 – 91. Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto (cu excepţia anexei 5)
1.3 NCM B.01.03 – 05. Planurile generale ale întreprinderilor de producţie
1.4 NCM B.02.01–96. Parcaje auto
1.5 NCM C.02.02-04. Clădiri de producţie
1.6 NCM C.01.04-05. Clădiri administrative. Norme de proiectare
2. RNI 2001. Reguli şi Normele Igienice pentru întreprinderi de transport auto şi service auto.
3. Corpocean A., Rotaru I. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Curs universitar.
Chişinău, UTM, 2010 – 150 p.
4. Corpocean A. , Rotaru I. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Material didactic.
Chişinău, U.T.M., 2013 -138 p.
5. Corpocean A. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Îndrumar pentru lucrări practice. Chişinău,
2016 – 84p.(versiunea electronică).

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; studiază legislația și actele normative ce
reglementează proiectarea întreprinderilor auto, în procesul de executare a practicii de documentare studiază și
apreciază baza tehnică productivă și organizarea serviciilor auto la întreprindere auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
Seminar
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
sarcinilor de
30%
sarcinilor de lucru la seminare
seminar
- Evaluări curente
- Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului de
- Susținerea publică
Proiect
an;
a proiectului de an
de an
30%
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și seminar);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea și susținerea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea metodelor de elaborare a proiectelor tehnologice de organizare,
reconstrucție și reutilare tehnică a întreprinderilor auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor acestora.

S.07.A.1.46. EXPLOATAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Exploatarea tehnică a autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.07.A.1.46
180
6
S- de specialitate; A - alegere
7/8
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
45/10
45/80
b) Seminar
15/4
15/26
c) Lucrări de laborator
30/8
30/52
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Vladimir GOIAN, conf.univ., dr.
Tezec IURIE, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Exploatarea tehnică a autovehiculelor” este o disciplină la alegere din componența unui bloc
de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto;
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor;
CPL6. Organizarea activității economice profitabilă a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere sigure;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă;
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii și al adaptării la
dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților
lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și comunicării.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, teoria mecanismelor și creativitatea tehnică, bazele
proiectării mașinilor, electrotehnica şi electronica, sisteme hidraulice şi pneumatice; b)
la discipline de orientare socio-umanistică – filosofia și logica formării profesionale; c)
la discipline de specialitate obligatorii– construcţia autovehiculelor, motoare cu ardere
internă, teoria şi proiectarea autovehiculelor, echipamentul electric şi electronic al
automobilelor; d) la discipline de specialitate opţionale – fiabilitatea autovehiculelor,
diagnosticarea tehnică a autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia
reparării autovehiculelor, încercarea şi testarea autovehiculelor.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în
grup;
- Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică,
Științe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
- Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale
ale democrației și a drepturilor omului;
- Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării
continue și autorealizării personale;

- Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
- Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
 Competențe profesionale generale:
- Competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport
rutier;
- Competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic;
- Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de
macroeconomie, microeconomie și managementul general;
- Competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- Competențe de a aplica cunoștințe despre bazele teoretice ale exploatării tehnice și
reparației autovehiculelor;
- Competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
- Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei utilaj
tehnologic în TA;
- Competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, discuția dirijată.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiul de caz, discuția dirijată, efectuarea măsurărilor
Mijloace de instruire: indicații metodice, autovehicule, utilalaj tehnologic
Forme de activitate: frontală, în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea, planificarea și gestionarea
proceselor de revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a proceselor de
revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
Introducere
Noţiuni generale despre exploatarea tehnică a autovehiculelor.
Scopul şi obiectivele studierii disciplinei.
Normativele exploatării tehnice ale autovehiculelor.
Corectarea normativelor exploatării tehnice ale autovehiculelor.
1. Lucrările de curăţire şi spălare ale autovehiculelor
1.1. Destinaţia şi conţinutul lucrărilor de curăţire şi spălare ale autovehiculelor.
1.2.Tehnologia îndeplinirii lucrărilor de curăţire şi spălare ale autovehiculelor
1.3. Metodele de curăţire a apei industriale reziduale în ÎTA.
2. Lucrările de strângere la RT şi RC a autovehiculelor
2.1. Destinaţia lucrărilor de strângere.
2.2. Tehnologia îndeplinirii lucrărilor de strângere.
2.3. Mecanizarea lucrărilor de strângere.
3. Lucrările de ungere la RT şi RC a autovehiculelor
3.1. Destinaţia lucrărilor de ungere ale autovehiculelor.
3.2. Clasificarea utilajului folosit pentru îndeplinirea lucrărilor de ungere ale autovehiculelor.
3.3. Lucrările de ungere ale motorului autovehiculelor
3.4. Lucrările de ungere ale transmisiei autovehiculelor
4. Revizia tehnică şi RC a mecanismelor motorului.

nr. de ore
zi

fr

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

4

0,5

4.1. Revizia tehnică a mecanismului biela-manivelă.
4.2. Defecte în exploatare şi RC a mecanismului bielă-manivelă.
4.3. Revizia tehnică a mecanismului de distribuţie.
4.4. Defectele în exploatare şi RC a mecanismului de distribuţie.
5. Revizia tehnică şi RC a instalaţiei de răcire a motorului.
5.1. Revizia tehnică a instalaţiei de răcire a motorului.
5.2. Defecte în exploatare ale instalaţiei de răcire.
5.3. Reparaţia curentă a instalaţiei de răcire.
6. Revizia tehnică şi RC a instalaţiei de ungere a motorului
6.1. Revizia tehnică a instalaţiei de ungere a motorului.
6.2. Defectele în exploatare ale instalaţie de ungere a motorului.
6.3. Reparaţia curentă a instalaţiei de ungere a motorului.
7. Revizia tehnică şi RC a instalaţiei de alimentare a motorului cu benzină
7.1. Revizia tehnică a instalaţiei de alimentare a motorului cu benzină.
7.2. Defectele în exploatare ale instalaţiei de alimentare a motorului cu benzină.
7.3. Reparaţia curentă a instalaţiei de alimentare a motorului cu benzină.
8. Revizia tehnică şi RC a instalaţiei de alimentare a motoarelor cu aprindere prin
compresie
8.1. Revizia tehnică a instalaţiei de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie.
8.2. Defectele în exploatare ale instalaţiei de alimentare a motoarelor cu aprindere prin
compresie.
8.3. Reparaţia curentă a instalaţiei de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie.
9. Organizarea RT şi RC a autovehiculelor alimentate cu combustibili gazoşi
9.1. Avantajele şi dezavantajele alimentării autovehiculelor cu combustibili gazoşi.
9.2. Schema de organizare a RT şi RC a autovehiculelor alimentate cu combustibili gazoşi.
10. Revizia tehnică şi RC a instalaţiei de alimentare a motorului cu gaz
10.1. Defectele în exploatare a instalaţiei de alimentare a motorului cu gaz
10.2. Revizia tehnică a instalaţiei de alimentare a motorului cu gaz
10.3. RC a instalaţiei de alimentare a motorului cu gaz
11. Revizia tehnică şi RC a transmisiei autovehiculelor
11.1. Revizia tehnică, defectele în exploatare şi RC a ambreiajului.
11.2. Revizia tehnică, defectele în exploatare şi RC a cutiei de viteze.
11.3. Revizia tehnică, defectele în exploatare şi RC a transmisiei cardanice.
11.4. Revizia tehnică, defectele în exploatare şi RC a punţii motoare.
12. Exploatarea tehnică a anvelopelor
12.1. Factorii care influenţează asupra duratei de exploatare a anvelopelor.
12.2. Revizia tehnică a anvelopelor.
12.3. Reparaţia curentă a anvelopelor.
13. Revizia tehnică şi RC a sistemului de direcţie al autovehiculelor
13.1. Defectele în exploatare ale sistemului de direcţie al autovehiculelor
13.2. Revizia tehnică a sistemului de direcţie al autovehiculelor
13.3. RC a sistemului de direcţie al autovehiculelor
14. Revizia tehnică şi RC a sistemului de frânare al autovehiculelor
14.1. Defectele în exploatare ale sistemului de frânare al autovehiculelor
14.2. Revizia tehnică a sistemului de frânare al autovehiculelor
14.3. Reparaţia curentă a sistemului de frânare al autovehiculelor
15. Revizia tehnică şi RC a suspensiei autovehiculelor
15.1. Defectele în exploatare ale suspensiei autovehiculelor
15.2. Revizia tehnică a suspensiei autovehiculelor
15.3. Reparaţia curentă a suspensiei autovehiculelor
16. Revizia tehnică şi reparaţia curentă a caroseriei autovehiculelor
16.1. Revizia tehnică a caroseriei autovehiculelor 16.2. Defectele în exploatare ale caroseriei
autovehiculelor
16.3. Reparaţia curentă a caroseriei autovehiculelor
16.4. Vopsirea caroseriei autovehiculelor
17. Organizarea parcării autovehiculelor în ÎTA
17.1. Clasificarea metodelor de parcare ale autovehiculelor şi cerinţele faţă de parcări.
17.2. Organizarea parcării autovehiculelor în încăperi.
17.3. Organizarea parcării autovehiculelor pe teren descoperit

2

0,5

2

0,5

2

0.5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

4

1

4

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

18. Aprovizionarea materială şi tehnică a transportului auto
18.1. Factorii care influenţează asupra consumului pieselor de schimb şi a materialelor.
18.2. Organizarea păstrării anvelopelor în ÎTA.
18.3. Organizarea păstrării pieselor de schimb şi a materialelor în ÎTA.
18.4. Normarea consumului, transportarea, păstrarea şi alimentarea autovehiculelor cu
combustibil lichid.
18.5. Normarea consumului, transportarea, păstrarea şi alimentarea autovehiculelor cu
combustibil gazos.
Total ore

3

0,5

45

10

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi
T1. Destinaţia și tehnologia îndeplinirii lucrărilor de curăţire şi spălare a autovehiculelor
T2. Destinaţia și tehnologia îndeplinirii lucrărilor de strângere și de ungere la revizia tehnică şi
reparația curentă a autovehiculelor
T3.Revizia tehnică şi reparația curentă a mecanismelor motorului
T4. Revizia tehnică şi reparația curentă a instalaţiilor motorului
T5. Organizarea și tehnologia RT şi RC a autovehiculelor alimentate cu combustibili gazoşi
T6. Revizia tehnică şi reparația curentă a transmisiei autovehiculelor
T7. Revizia tehnică şi reparația curentă a sistemelor de rulare, de direcţie, de frânare și a
suspensiei autovehiculelor
T8. Aprovizionarea materială şi tehnică a autovehiculelor
Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea orelor lucrărilor de laborator
Conținuturi

nr. de ore
zi
2

fr
0,5

2

0,5

2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5

2

0,5

1
15

0,5
4

nr. de ore
zi
4
4
6
4
4
4
4

fr
2
2
2
2
-

LL1:Verificarea şi reglarea poziţiei farurilor autovehiculelor
LL 2: Verificarea stării tehnice a vitezometrelor pentru autovehicule
LL 3: Verificarea şi reglarea geometriei roţilor de direcţie la autoturisme
LL 4: Echilibrarea roţilor pentru autovehicule
LL 5: Lucrările de curăţire şi spălare ale autovehiculelor
LL 6: Lucrările de strângere la RT şi RC a autovehiculelor
LL 7: Mecanizarea lucrărilor de ridicare, transportare și examinare la revizia tehnică și reparația
curentă a autovehiculelor
Total ore
30
8
8.4. Bibliografie minimală
1.Nagy T., Sălăjan C. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Bucureşti: EDP, 1982.
2.Fraţilă Gh., Fraţilă M., Samoilă S. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Bucureşti: EDP, 2001.
3.V. Goian. Exploatarea tehnică a autovehiculelor. Curs universitar (v. electronică). Chişinău, U.T.M., 2016, 117
pag.
4.V. Goian. Exploatarea tehnică a autovehiculelor.Îndrumar de laborator (v.electronică). Chişinău, U.T.M., 2018,
65 pag.
5.Amariei V., Jomiru V. Sistemul de revizie tehnică şi reparaţie a autovehiculelor. Material didactic. Chişinău:
UTM, 1999.
6.Ene V., Russu T. Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto. Chişinău, 2003.
7.Căpruciu F., Alexandrescu P., Draguş C. Anvelopele autovehiculelor. Exploatare, întreţinere, reparare.
Bucureşti: Editura tehnică, 1990.
8.Коваленко Н. А.Техническая эксплуатация автомобилей. Минск : Новое знание, 2008.
9.Канарчук В. Е. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. Киев:
Выща школа, 1991.
10.Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Mосква: Транспорт, 1991.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări practice, lucrări de laborator,
consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la seminare; în procesul de
executare a practicii de documentare studiază și apreciază tehnologia reviziei tehnice și RC a autovehiculelor în
întreprinderea auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs, seminare
și la lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
-Fișa de prezență
Seminar
60%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
-Rezultatele sarcinilor
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare;
-Evaluări curente scris
- Calitatea definitivării dărilor de seamă la lucrările de - Susținerea dărilor de
laborator;
seamă la lucrările de
Lucrări de
laborator
laborator - Nivelul de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, seminar, lucrări de
laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susținerea și prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de revizie tehnică și reparație curentă a
autovehiculelor

Stagii de practică

S.02.O.1.47. PRACTICA DE INSTRUIRE
1. Date despre unitatea de curs/modul
Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Bazele Proiectării Maşinilor
Studii superioare de licenţă, ciclul I
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto
Tip de
Categoria
Anul de studiu
Semestrul
evaluare
formativă
I (învăţământ cu frecvenţă);
2
S- unitate de
II (învăţământ cu frecvenţă
3
E
curs de
redusă)
specialitate
Facultatea
Catedra/departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
3

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator

180

20

70

Ore auditoriale

Lucrul individual
Studiul materialului
teoretic
20

Pregătire aplicaţii
70

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform
planului de
învăţământ
Conform
competenţelor

Matematica, Fizică, Grafică inginerească, Studiul și tehnologia materialelor

Efectuare a calculului matematic (regim tehnologic), elaborare desen, alegere a materialului unei
piese conform condiţiilor prescrise.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Seminar

Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă şi cretă, opţional de
proiector şi calculator. Nu se admit întârzieri, încălcări a disciplinei în timpul cursului.
Studenții vor face cunoștință cu procesele de prelucrare prin strunjire, frezare, lăcătușărie și
sudare, și lucrează în mod practic individual în secțiile respective ale Atelierelor de instruire ale
U.T.M, precum și execută lucrările prevăzute de programul practicii.

5. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
generale

Competenţe
transversale

CG. Cunoașterea conceptelor principiale de producere industrială, metodelor specifice de
fabricare a pieselor și organelor de mașini, elaborării documentației tehnologice.
 Capacitate de studiu, analiză și sinteză
 Capacitate de selectare, analiză și utilizare a informației
 Cunoștințe de bază în procesele de producere industriale
 Capacitate de a aplica cunoștințele în practică
 Creativitate
 Flexibilitate și interdisciplinaritate
 Capacitate de a lucra autonom și în echipă
CT1. Gestionarea masivului informațional, abilități de manoperă, de lucru la mașini-unelte.
CT2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale și energetice la obținerea unui produs.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
general

Obiectivele
specifice

Formarea deprinderilor practice în prelucrarea materialelor metalice și nemetalice, elaborarea
documentației tehnice, dezvoltarea gândirii și creativității inginerești .
Să înțeleagă și să însușească structura unității de producere industrială la toate nivelurile și
regulile interne de comportament, noțiuni a proceselor de producere industriale, cerințele privind
protecția muncii, regulile sanitare și antiincendiare.
Să însușească și să capete deprinderi practice temeinice de utilizare privind specificul
operațiunilor tehnologice de prelucrare, sculele de prelucrare și de măsurare, utilaje și dispozitive
utilizate.
Să capete deprinderi de îndeplinire a fișelor de producere.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. INTRODUCERE. Scopul și conținutul practicii de inițiere. Noțiuni de bază
privind prelucrarea prin așchiere, clasificarea și caracterizarea mișcărilor de
prelucrare prin așchiere, parametrii regimului de așchiere. Diversitatea schemelor de
prelucrare. Instructaj general privind protecția muncii (tehnica securității, măsuri anti
incendii). Regulile interne ale unității economice respective.
T2. LĂCĂTUŞERIE. Instructaj la protecția muncii la locul de muncă. Amenajarea
locului de lucru a lăcătușului. Caracteristica operațiilor de lăcătușerie. Utilajul și
dispozitivele de bază utilizate în lucrări de lăcătușerie. Clasificarea și utilizarea
sulelor de măsurat (rigla gradată, rigla de verificare, șubler, micrometru de exterior,
micrometru de interior, compas, echere, trasator paralel, șubler de trasat. Noțiuni
despre trasarea plană și volumetrică a semifabricatelor. Formarea deprinderilor de
trasare: pregătirea suprafețelor, executarea trasării plane (depunerea semnelor de
trasaj paralele, perpendiculare, intersectate sub diferite unghiuri, însemnarea
conturilor închise profilate, rotunde, trasarea axelor, punctarea etc.). Tăierea.
Îndreptarea și netezirea materialelor metalice. Îndoirea metalului plat (tablă) și
profilat, țevilor ş.a. prin diferite metode – pe placă, în menghină, cu presă etc.
Fabricarea inelelor din sârmă și tablă. Fabricarea arcurilor. Pilirea materialelor
metalice. Burghierea, lărgirea și rectificarea (lărgirea, alezarea ş.a.) găurilor la
mașinile-unelte de burghiere. Executarea filetului exterior și interior. Noțiuni de bază
privind răzuirea, netezirea și finisarea. Noțiuni de bază privind lipirea, cositoria și
încleierea. Noțiuni de bază privind asamblarea dispozitivelor, ansamblurilor de piese
și mecanisme de mașini.
T3. SUDARE. Instructaj la protecția muncii la locul de muncă. Noțiuni de bază
privind îmbinarea prin sudare (considerații de bază referitor la procesul de sudare,
construcții sudate, cusături de sudare, arcul electric etc.). Indicarea sudurilor pe
desene tehnice. Utilajul de sudare (transformatoarele, mașinile-generatoare),
construcția și modul de funcționare. Amenajarea locului de muncă al sudorului.
Sculele, dispozitivele și echipamentul de sudare. Electrozii de sudare – caracteristica,
clasificarea, simbolizarea, alegerea.
Sudarea cu arc electric descoperit. Aprinderea și menținerea arcului electric.
Efectuarea cusăturilor orizontale în diferite poziții spațiale pe piese de oțel.
Cunoașterea parametrilor ai regimului de sudare și bazele alegerii acestora. Noțiuni
de bază privind sudarea cu flacără (trăsături, caracteristici de bază, gazele utilizate și
caracterizarea lor etc.). Utilaje și dispozitive la sudarea cu flacără – generatoare,
butelie, arzătoare etc. Utilaje și dispozitive la sudare în mediu de gaze de protecție –
semiautomate de sudare, butelie, etc. Principiul de lucru, utilizarea, cerințe. Exerciții
de administrare a utilajului (semiautomate de sudare) și dispozitivelor de sudare în
mediu de gaze de protecție, formarea îmbinărilor sudate cap la cap. Defectele
specifice cusăturilor și îmbinărilor de sudare. Metodele de prevenire, reparare sau
înlăturare a acestora. Metodologia, aparatajul şi tehnici de verificare a calității
cusăturilor și construcțiilor sudate.
T4. PRELUCRAREA LA MAŞINI - UNELTE DE STRUNJIRE. Instructaj la
protecția muncii la locul de muncă. Construcția strungului normal, destinația
organelor de bază, administrarea strungului. Clasificarea, construcția, destinația
sculelor utilizate la mașini unelte de strunjire precum și fixarea lor pe mașina unealtă.
Materiale de scule. Lucrări de bază executate la mașini unelte de strunjire – strunjirea
(degroșarea) exterioară a corpurilor cilindrice scurte și lungi, strunjirea corpurilor
conice, strunjirea interioară, filetarea exterioară și interioară, debitare, găurire,
randalinare etc. Cunoștințe de bază privind elementele procesului tehnologic de
strunjire și metodologia de determinare a parametrilor procesului tehnologic de
strunjire. Ajustarea strungului la parametrii indicați (numărul de turații, avansul,
adâncimea așchierii, pasul filetului etc.).

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

5

5

15

15

20

20

20

20

T5. PRELUCRAREA LA MAŞINI - UNELTE DE FREZARE ŞI
RECTIFICARE. Instructaj la protecția muncii la locul de muncă. Noţiuni de bază
privind prelucrarea mecanică prin frezare şi şlefuire. Construcţia maşinilor unelte de
frezat orizontale, verticale, universale; destinaţia organelor de bază, administrarea
maşinii de frezat. Clasificarea, specificul de construcţie, destinaţia sculelor utilizate
la maşini unelte de frezare, precum şi fixarea lor pe maşina unealtă. Materiale de
scule. Cunoştinţe de bază privind elementele procesului tehnologic de frezare şi
metodologia de determinare a parametrilor procesului tehnologic de frezare.
Ajustarea maşinii de frezat la parametrii indicaţi ai procesului tehnologic de frezare.
(numărul de turaţii, avansul, adâncimea aşchierii, etc.). Noţiuni de bază privind
prelucrarea suprafeţelor plane, suprafeţelor în trepte, canelurilor, retezarea,
prelucrarea suprafeţelor fasonate. Cunoaşterea destinaţiei, construcţiei şi utilizarea
capului divizor. Cunoştinţe de bază privind elementele procesului tehnologic de
rectificat. Ajustarea maşinii de rectificat la parametrii indicaţi ai procesului
tehnologic. Instrumente, dispozitive, metode şi tehnici de măsurare.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator
LP1. Tehnica securității la secțiile de lăcătușerie. Operațiile principale de lăcătușărie.
LP2. Tehnica securității la secțiile de sudare a metalelor. Operațiile principale de
sudare.
LP3. Tehnica securității la secțiile de strunjire a metalelor. Operațiile principale de
strunjire.
LP4. Tehnica securității la secțiile de frezare a metalelor. Operațiile principale de
frezare.
Total de laborator:

20

20

80

80

2
2

2
2

2

2

2

2

10

10

8. Referinţe bibliografice
Principale

Suplimentare

1. Lăcătuşărie: [pentru uzul studenţilor] / I. Botez, I. Sârbu, A. Marin [et al.] / UTM; UT “Gh.
Asachi”, Iaşi, România.- Ch.: “Tehnica - Info”, 2011 – 528 p.
2. Sudura electrică: [pentru uzul studenţilor] / I. Botez, D. Vengher, V. Amariei [et al.] / UTM; UT
“Gh. Asachi”, Iaşi, România.- Ch.: “Tehnica - Info”, 2011 – 341 p. ISBN 978-9975-63-296-6.
3. Postolache P., Ciofu I., Trifan N. Îndrumar la practica de iniţiere. Prelucrarea prin aşchiere,
Chişinău, UTM, 2004.
4. Postolache P., Ciofu I. Îndrumar la practica de iniţiere. Prelucrarea la maşini-unelte de frezat,
Chişinău, UTM, 2004.
1. Bazele proceselor de sudare / V. Micloşi, L. Scorobeţiu, M. Jora. – Bucureşti: Ed. Didactică şi
pedagogică, 1982 – 218 p.
2. Cohal V.. Echipamente pentru sudare.- Ch. “Tehnica - Info”, 2001 – 192 p.
3. Ghenghea L., Dan L. Teoria proceselor de sudare.- Ch. “Tehnica - Info”, 2001 – 201 p.
4. 6. Tehnologii de prelucrare pe maşini de frezat: Îndrumar de proiectare. / Coord. Vlase A.Bucureşti: Ed. Tehnica, 1993 – 448 p.
7. Ознакомительная практика: учебно-методическое пособие. / Янакевич А., Чофу Ю.,
Трифан Н. под ред. Чофу Ю. / Ч.1. – К. ТУМ, 2008 – 135 с.
8. Ознакомительная практика: учебно-методическое пособие. / Янакевич А., Чофу Ю.,
Трифан Н. под ред. Чофу Ю. / Ч.2. – К. ТУМ, 2010. – 276 с.
9. Remus O., Ioan V. Atlas de dispositive de precizie pentru strunjire, găurire, frezare. - Bucureşti:
Ed. Tehnica, 1992 – 211 p.

9. Evaluare
Curentă
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare lucrare de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii bune a cerințelor generale a tehnicii securității muncii,
procesului de producere, citirea schițelor și desenelor tehnice, metodelor principale de prelucrare, elaborarea
fișelor tehnologice și operaționale.

S.04.O.1.48. PRACTICA TEHNOLOGICĂ
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.04.O.1.48
2.2

2.3

90

Materiale de exploatare
Credite
(ECTS)
3

Categoria unității de curs

Semestrul, zi/fr

S- de specialitate;
O - obligatorie
Ore de contact direct, zi/fr

Tipuri de activități:
a) Studiul materialului
teoretic
b) Pregătire aplicaţii
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Anatolie CORPOCEAN lect. univ.

4/6
Studiul individual
45
45
Cadre didactice implicate
Alexandru MALANCIUC lect.
univ.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Practica tehnologică” este o unitate de curs de specialitate obligatorie din componența unui
bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățământ asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor; b) la discipline
generale – tehnologii informaționale; c) la disciplinele socioumane – teoria economică
și integrarea europeană; d) la disciplinele de specialitate – construcția autovehiculelor,
tehnologia fabricării mașinilor.
Conform
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
fizicei, științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
 Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport
rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele despre tehnologia fabricării mașinilor;
- competențe de a identifica defectele posibile a autovehiculelor și a părților
componente ale acestora;
- competențe de a aplica, de a perfecționa și de a executa procesele tehnologice de
revizie tehnică și de reparație a autovehiculelor;
- competențe să enumere și să descrie specificul operațiilor tehnologice de revizie
tehnică și reparație a autovehiculelor.
Conform
planului de
învățământ

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Practica
tehnologică

Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea practicii tehnologice, dezbaterea.
Mijloace de instruire: autovehiculele și utilajele tehnologice la întreprindere unde este
efectuată practica, documentația tehnologică respectivă.
Forme de activitate: în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul
realizării la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la formarea deprinderilor practice
în identificarea defectelor autovehiculelor și părților componente ale acestora, în aplicarea, perfecționarea și
executarea proceselor tehnologice de revizie tehnică și reparație a autovehiculelor, în dezvoltarea gândirii și
creativității inginerești

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să identifice defectele autovehiculelor și părților componente ale acestora, să
realizeze activități practice de aplicare, perfecționare și executare a proceselor tehnologice de RT și RC a
autovehiculelor

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor
Conținuturi
Generalități
1. Scopul și conținutul practicii tehnologice. Noțiuni de bază privind organizarea și gestionarea
exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto și despre procesele tehnologice
2. Instructaj general privind securitatea și sănătatea în muncă. Regulile interne ale unității
economice respective

nr. de ore
zi

fr

4

4

2

2

2

2

4
2
2
2
2

4
2
2
2
2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

1. Caracteristica generală a întreprinderii
1.1 Destinaţia, tipul întreprinderii, subordonarea, formă de proprietate, locul amplasării, regimul
de lucru
1.2 Caracteristica și organizarea serviciilor prestate de întreprindere
1.3 Structura parcului de autovehicule deservite la întreprindere
1.4 Structura organizatorică și personalul întreprinderii
1.5 Componența subdiviziunilor întreprinderii
1.6 Structura lucrărilor efectuate la întreprindere
2. Studierea construcției autovehiculelor deservite la întreprindere
2.1 Modelele autovehiculelor deservite la întreprindere
2.2 Caracteristica și particularitățile constructive ale unui din modele de automobile deservite la
întreprindere (în conformitate cu sarcina individuală)
2.3 Studierea și descrierea construcției agregatului (sistemului) automobilului (în conformitate cu
sarcina individuală)
2.4 Defectele posibile ale agregatului, sistemului sau ansamblului studiat în p.2.3
3. Tehnologiile reviziei tehnice (RT) și reparației curente (RC) a autovehiculelor
3.1 Procesele tehnologice de spălare-curățare a autovehiculelor. Utilajele utilizate.
3.2 Procesele tehnologice de deservire tehnică efectuate în zonă de RT a automobilelor (de
control-fixare, de control-reglare, de ungere). Utilajele utilizate.
3.3 Procesele tehnologice de demontare-montare efectuate în zonă de RC a automobilelor.
Utilajele utilizate.
3.4 Procesele tehnologice de reparație a agregatelor automobilelor (inclusiv motoarelor). Utilajele
utilizate.
3.5 Procesele tehnologice de întreținere a acumulatoarelor și echipamentului electric al
automobilelor. Utilajele utilizate.
3.6 Procesele tehnologice de întreținere a anvelopelor. Utilajele utilizate.
3.7 Procesele tehnologice de întreținere a instalației de alimentare. Utilajele utilizate.
3.8 Procesele tehnologice de reparație a caroseriilor automobilelor (lucrările de sudare,
tinichigerie și deformare plastică (de îndreptare a caroseriei). Utilajele utilizate.
3.9 Procesele tehnologice de vopsire. Utilajele utilizate.
3.10 Procesele tehnologice termice (de forjare, de arămărie). Utilajele utilizate.

3.11 Organizarea controlului calității proceselor tehnologice efectuate/
4
4
3.12 Descrierea procesului tehnologic de RT sau RC a automobilului, agregatului sau sistemului
8
8
în conformitate cu sarcina individuală.
Total ore
90
90
8.2. Bibliografie minimală
1. Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Editura Didactică şi
Pedagogică., Bucureşti, 2001-2012.
2. Поросятковский В.А., Руссу Т. И. Автомобили: Основы конструкции: Учебник. – Chişinau, 2008
(Î.S.F.E. – P. „Tipografia Centrală”). – 520 p.
3. D. Marincaș „Tehnologia fabricării și reparării a automobilelor” București 1982
4. G. Crivac, V Nicolae „Tehnologia fabricării automobilelor” Pitești 2002
5. Corpocean A., Rotaru I., Goian V. Organizarea sectoarelor de producție pentru RT și RC a autovehiculelor.
Material didactic. Chișinău, UTM, 2003
6. Corpocean A., Rotaru I. Documentația tehnologică pentru reparația și DT a autovehiculelor. Chișinău, UTM,
1999

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază construcția autovehiculelor, defectele posibile, procesele tehnologice de revizie tehnică și
reparație a autovehiculelor, documentația tehnică și tehnologică, literatura obligatorie; execută sarcini individuale
de acasă eliberate de conducătorul practicii.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Susținerea dării de seamă la practica tehnologică.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
Practica
- Contribuția la desfășurarea activităților de
- Rezultatele sarcinilor
tehnologică
practică tehnologică;
la practica tehnologică
100%
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor
și a sarcinilor de lucru la efectuarea practicii
tehnologice
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (practica tehnologică);
- Cunoașterea construcției autovehiculelor, defectelor posibile, proceselor tehnologice de revizie tehnică și
reparație a autovehiculelor, documentației tehnice și tehnologice.

S.06.O.1.49. PRACTICA ÎN PRODUCȚIE

1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Practica în producție
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.06.O.1.49
120
4
S- de specialitate; O - obligatorie
6/8
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Practica în producție
0/0
120/120
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Vladimir GOIAN, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Practica în producție” este o disciplină obligatorie din componența unui bloc de unități de curs
orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto;
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL6. Organizarea activității economice profitabile a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere sigure.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, teoria mecanismelor și creativitatea tehnică, bazele
proiectării mașinilor, electrotehnica şi electronica, sisteme hidraulice şi pneumatice; b)
la discipline de orientare socio-umanistică – filosofia și logica formării profesionale; c)
la discipline de specialitate obligatorii– construcţia autovehiculelor, motoare cu ardere
internă, teoria şi proiectarea autovehiculelor, echipamentul electric şi electronic al
automobilelor, materiale de exploatare; d) la discipline de specialitate opţionale –
fiabilitatea autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, diagnosticarea tehnică a
autovehiculelor, tehnologia reparării autovehiculelor.
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în
grup;
- Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică,
Științe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
- Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale
ale democrației și a drepturilor omului;
- Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării
continue și autorealizării personale;
- Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
- Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
 Competențe profesionale generale:
- Competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport

-

rutier;
Competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic;
Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de
macroeconomie, microeconomie și managementul general;
Competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
Competențe de a aplica cunoștințe despre bazele teoretice ale exploatării tehnice și
reparației autovehiculelor;
Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei utilaj
tehnologic în TA;
Competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător.

5. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării
la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea, planificarea și gestionarea
proceselor de diagnosticare tehnică, revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor.

6. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a proceselor de
diagnosticare tehnică, revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor.

7. Conţinutul unităţii de curs
7.1. Tematica lucrului individual
Conținuturi

nr. de ore
zi

fr

T1. Destinaţia, tipul întreprinderii, subordonarea, forma de proprietate, locul amplasării, regimul
de lucru
T2. Caracteristica serviciilor prestate de întreprindere

4

4

4

4

T3. Programul de producție pe tipuri de servicii

4

4

T4. Costul şi structura fondurilor fixe ale întreprinderii

4

4

T5. Indicatorii activității economice și financiare a întreprinderii

6

6

T6. Caracteristica autovehiculelor deservite la întreprindere

6

6

T7. Structura organizatorică (managerială) a întreprinderii cu caracteristica succintă a
subdiviziunilor
T8. Caracteristica și structura lucrătorilor întreprinderii

6

6

4

4

T9. Organizarea aprovizionării întreprinderii cu resurse energetice, apă etc.

4

4

T10. Organizarea securității și sănătății muncii la întreprindere

4

4

T11. Organizarea teritoriului întreprinderii cu prezentarea desenului și descrierea planului general

10

10

T12. Desenul și descrierea planului tehnologic (sistematizarea) a blocului de producție

10

10

T13. Componența subdiviziunilor de producție a întreprinderii cu caracteristica mai profundă a
unui sector de producție: caracteristica generală a sectorului - destinaţia, lucrările efectuate,
regimul de lucru, organizarea procesului de producţie în sector; caracteristica utilajelor şi
echipamentelor tehnologice existente în sector; asigurarea procesului de producţie cu utilaje şi
echipament în conformitate cu lista tipică a utilajelor; starea utilajelor şi echipamentelor, uzura
morală şi fizică a utilajelor; organizarea întreţinerii tehnice a utilajelor; analiza securităţii şi
sănătăţii muncii în sector: caracteristica condiţiilor de muncă sanitar-igiene: temperatura,
umiditatea, viteza curentului de aer, concentraţia substanţelor nocive, zgomot, iluminarea naturală
şi artificială, vibraţii; asigurarea lucrătorilor cu îmbrăcăminte şi cu încălţăminte speciale, cu
mijloace de protecţie (comune şi individuale); organizarea epurării scurgerilor şi neutralizării
gazelor nocive; caracteristica personalului sectorului: numărul și structura, calificarea, forma de
salarizare etc.
T14. Desenul și descrierea planului tehnologic (sistematizarea) a sectorului ales cu amplasarea
utilajelor și inventarului, starea încăperii
T15. Schema organizării RT și RC a autovehiculelor

12

12

10

10

4

4

T16. Organizarea evidenței RT și RC a autovehiculelor

4

4

T17. Organizarea controlului calității RT și RC a autovehiculelor

4

4

T18. Studierea proceselor tehnologice de RT și RC a autovehiculelor

10

10

T19. Alegerea și prezentarea unui proces tehnologic (existent la întreprindere sau tipic) de RT și
10
RC a autovehiculelor
Total ore 120
7.2. Bibliografie minimală
1.Goian V. Propgrama practicii în producție (v. electronică). Chişinău, U.T.M., 2017, 2 pag.

10
120

1.Goian V., Ene V., Pădure O. Diagnosticarea tehnică a automobilelor. Curs universitar. Chişinău:
U.T.M., 2010.
3.Nagy T., Sălăjan C. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Bucureşti: EDP, 1982.
4.Fraţilă Gh., Fraţilă M., Samoilă S. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare. Bucureşti: EDP,
2001.
5.V. Goian. Exploatarea tehnică a autovehiculelor. Curs universitar (v. electronică). Chişinău, U.T.M., 2016, 117
pag.

6.Amariei V., Jomiru V. Sistemul de revizie tehnică şi reparaţie a autovehiculelor. Material didactic.
Chişinău: UTM, 1999.
7.Ene V., Russu T. Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto. Chişinău, 2003.
8.Коваленко Н. А.Техническая эксплуатация автомобилей. Минск : Новое знание, 2008.

9.Канарчук В. Е. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств.
Киев: Выща школа, 1991.
10.Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Mосква: Транспорт, 1991.

8. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: consultaţii.

9. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcina individuală eliberată de către conducătorul practicii; în
procesul de executare a practicii în producție studiază și apreciază tehnologia diagnosticării tehnice, reviziei
tehnice și reparației curente a autovehiculelor în întreprinderea auto respectivă.

10. Evaluare
10.1. Standarde minime de performanță
Elaborarea şi prezentarea dării de seamă la practica în propduicție;
Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de diagnosticare tehnică, revizie tehnică și
reparație curentă a autovehiculelor, obţinerea notei minime de „5” la susținerea dării de seamă.

S.06.O.1.50. PRACTICA DE DOCUMENTARE LA PROIECTUL DE LICENȚĂ
ȘI ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENȚĂ
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs

Practica de documentare la PL și elaborarea proiectului de
licență

Codul

Volumul de lucru
al studentului

Credite
(ECTS)

S.08.O.1.50

750

25

2.2

2.3

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
O - obligatorie
Ore de contact direct, zi/fr

Tipuri de activități:
a) Selectarea, studierea și
sistematizarea materialelor
pentru PL la practica de
documentare
b) Elaborarea și susținerea
proiectului de licență
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Anatolie CORPOCEAN lect. univ.

Semestrul, zi/fr
8/10
Studiul individual
60 (2 săptămâni)

690
Cadre didactice implicate
Conducătorii proiectelor de licență

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Practica de documentare la PL și elaborarea proiectului de licență” este o unitate de curs de
specialitate obligatorie din componența unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței
profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria știinților exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării
tehnice a autovehiculelor
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale
CPL6. Organizarea activității economice profitabilă a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere sigure
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul propriei strategii de
muncă calificată și eficientă
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața muncii și al adaptării la
dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților
lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și comunicării

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

Planul de învățământ asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, geometria descriptivă, desen tehnic și infografica; b) la
discipline generale – tehnologii informaționale, protecția muncii și a mediului ambiant;
c) la disciplinele socioumane – economia și dreptul transportului rutier, management și
antreprenoriat; d) la disciplinele de specialitate – construcția autovehiculelor, materiale
de exploatare, diagnosticarea tehnică a autovehiculelor, încercarea și testarea

4.2

autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia reparării autovehiculelor,
exploatarea tehnică a autovehiculelor, proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto
Conform
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
fizicei, științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
 Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport
rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic și infografica;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de economie
și dreptul transportului rutier, management și antreprenoriat;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei bazele
proiectării mașinilor;
- competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
- competențe de a elabora proiectele tehnice a utilajelor tehnologice în TA, inclusiv
proiectele tehnice de perfecționare (modernizare) a utilajelor existente;
- competențe de a elabora procesele tehnologice de revizie tehnică și de reparație a
autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător;
 - competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea întreprinderilor
auto;
 - competențe de a elabora proiectele tehnologice de organizare, reconstrucție și reutilare
tehnică a întreprinderilor auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor acestora;
 - competențe de a demonstra eficacitatea economică a proiectelor elaborate prin
determinarea indicatorilor tehnico-economici respectivi

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional
5.1

Practica de
documentare
la PL

Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea practicii de documentare,
dezbaterea.
Mijloace de instruire: baza tehnică productivă a întreprinderii auto unde este efectuată
practica, documentația tehnică și tehnologică respectivă.
Forme de activitate: în grup

5.2

Elaborarea
proiectului de
licență

Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: materialele obținute la practica de documentare, literatura tehnică
și tehnologică, internet cu acces la informații deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea proiectelor tehnologice de
organizare, reconstrucție și reutilare tehnică a întreprinderilor auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor
acestora, elaborarea proiectelor tehnice a utilajelor tehnologice în TA, inclusiv proiectele tehnice de perfecționare
(modernizare) a utilajelor existente, elaborarea proceselor tehnologice de revizie tehnică și de reparație a
autovehiculelor, demonstrarea eficacității economice a proiectelor elaborate prin determinarea indicatorilor
tehnico-economici respectivi.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de elaborare a proiectelor tehnologice de organizare, reconstrucție
și reutilare tehnică a întreprinderilor auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor acestora, de elaborare a
proiectelor tehnice a utilajelor tehnologice în TA, inclusiv proiectelor tehnice de perfecționare (modernizare) a
utilajelor existente, de elaborare a proceselor tehnologice de revizie tehnică și de reparație a autovehiculelor, de
demonstrare a eficacității economice a proiectelor elaborate prin determinarea indicatorilor tehnico-economici

respectivi.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor
nr. de ore

Conținuturi

zi

fr

4

4

12

12

10

10

14

14

10

10

10

10

PRACTICA DE DOCUMENTRE LA PL
(2 săptămâni)
Generalități
1. Scopul și conținutul practicii de documentare la PL. Întocmirea caietului de sarcini la practica
de documentare.
2. Instructaj general privind securitatea și sănătatea în muncă. Regulile interne ale unității
economice respective
1. Caracteristica generală a întreprinderii
1.1 Destinaţia, tipul întreprinderii, subordonarea, formă de proprietate, locul amplasării, regimul
de lucru
1.2 Caracteristica și organizarea serviciilor prestate de întreprindere. Programul de producție pe
tipuri de servicii
1.3 Costul şi structura fondurilor fixe ale întreprinderii
1.4 Indicatorii activității economice și financiare a întreprinderii
1.5 Structura și caracteristica parcului de autovehicule deservite la întreprindere
1.6 Structura organizatorică și personalul întreprinderii
1.7 Componența și caracteristica subdiviziunilor întreprinderii
1.8 Organizarea aprovizionării întreprinderii cu resurse energetice, apă etc
1.9 Organizarea securității și sănătății în muncă la întreprindere
2. Baza tehnică productivă a întreprinderii
2.1 Organizarea teritoriului întreprinderii cu descrierea planului general
2.2 Caracteristica clădirilor şi a altora construcții pe teritoriul întreprinderii, uzura lor morală şi
fizică
2.3 Desenul și descrierea planului tehnologic (sistematizării) al blocului de producție
3. Sectorul de producţie (conform sarcinii individuale)
3.1 Caracteristica generală a sectorului
3.2 Organizarea procesului de producţie în sector
3.3 Caracteristica proceselor tehnologice efectuate în sector. . prezența și calitatea documentației
tehnologice
3.4 Mecanizarea proceselor tehnologice cu caracteristica utilajelor
3.5 Asigurarea calităţii serviciilor prestate în sector
3.6 Organizarea securității şi sănătății în muncă în sector
4. Procesul tehnologic (conform sarcinii individuale)
4.1 Alegerea procesului tehnologic tipic (analogic);
4.2 Utilajele, instrumentele și materialele necesare pentru efectuarea operațiilor
4.3 Normele de timp pentru efectuarea operațiilor etc.
5. Utilajul tehnologic (conform sarcinii individuale)
5.1 Denumirea şi domeniul de aplicare a construcției utilajului respectiv
5.2 Selectarea materialelor informaţionale despre construcția utilajului respectiv
5.3 Caracteristica comparativă a soluţiilor similare de construcţii existente ale utilajelor

ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENȚĂ
Generalități
Scopul, obiectivele și conținutul proiectului de licență. Întocmirea caietului de sarcini la
4
4
proiectului de licență.
1. Partea analitică a proiectului (pentru proiectele de reconstrucție și reutilare tehnică a întreprinderilor
(sectoarelor de producție)
1.1 Concepția proiectului
1.2 Caracteristica generală a întreprinderii
50
50
1.3 Analiza bazei tehnice productive a întreprinderii

1.4 Analiza sectorului de producție: caracteristica generală a sectorului, organizarea procesului de
producţie în sector, caracteristica proceselor tehnologice efectuate în sector, prezența și calitatea
documentației tehnologice, mecanizarea proceselor tehnologice cu analiza utilajelor, asigurarea
calităţii serviciilor prestate în sector, măsurile de securitate şi sănătate în muncă în sector, politica
de promovare a serviciilor prestate în sector etc.
1.5 Concluzii şi propuneri generale referitor la tema proiectului
1.6 Eficacitatea prealabilă a măsurilor propuse în proiectul de licență
1. Partea analitică a proiectului (pentru proiectele de organizarea a întreprinderilor noi)
1.1 Concepția proiectului. Situația existentă
1.2 Descrierea detaliată a proiectului
1.3 Analiza pieţii de servicii şi concurenţilor
50
1.4 Politica de promovare a serviciilor prestate
1.5 Planul de producere
1.6 Volumul necesar de investiții pentru realizarea proiectului. Eficacitatea proiectului

50

2. Baza tehnică productivă a întreprinderii
2.1 Calculul tehnologic al întreprinderii cu determinarea programului de producție, volumelor
anuale de lucru, numărului necesar de posturi și de personal productiv, auxiliar și administrativ,
suprafețelor încăperilor
2.2 Planul general al întreprinderii: argumentarea amplasării elementelor bazei tehnice productive
a întreprinderii pe teren, indicatorii planului general, executarea desenului planului general
2.3 Proiectul tehnologic al blocului de producție pentru prestarea serviciilor de RT și RC a
autovehiculelor: construcția generală a clădirii cu parametrii geometrici, argumentarea amplasării
încăperilor din cadrul blocului de producție, executarea desenului sistematizării blocului de
producție
2.4 Proiectul (reconstrucţia) sectorului de producţie: destinația sectorului proiectat și lucrările
efectuate; schema organizării procesului de producție al sectorului; elaborarea detaliată a locurilor
de muncă ale sectorului cu executarea desenului respectiv; determinarea suprafeței sectorului
proiectat; determinarea necesarului de resurse energetice: personalul sectorului de producție;
asigurarea calității serviciilor prestate în sector; măsurile de securitate și sănătate în muncă în
sector; argumentarea sistematizării și executarea desenului sistematizării sectorului de producție
3. Managementul RT şi RC a automobilelor
3.1 Elaborarea structurii manageriale a întreprinderii
4. Partea tehnologică a proiectului
4.1Analiza datelor iniţiale
4.2 Alegerea procesului tehnologic tipic (analogic)
4.3 Stabilirea itinerarului tehnologic
4.4 Elaborarea detaliată a operaţiilor tehnologice
4.5 Normarea operaţiilor procesului tehnologic
4.6 Determinarea indicatorilor de mecanizare ai procesului tehnologic
4.7 Stabilirea cerinţelor securităţii şi sănătăţii în muncă
4.8 Definitivarea documentelor ale procesului tehnologic
5. Elaborarea de proiectare a utilajului (elaborarea documentaţiei tehnice)
5.1 Documentaţie iniţială (sarcina tehnică)
5.2 Documentaţie de proiectare (propunere tehnică, proiect de schiţă, proiect tehnic) cu
executarea desenelor de ansamblu
5.3 Documentaţie de lucru (documentaţie de proiect de lucru, documentaţie de exploatare) cu
executarea desenelor de lucru
6. Partea economică a proiectului
6.1 Calculul mijloacelor fixe și volumului necesar de investiții
6.2 Calculul cheltuielilor directe de producție
6.3 Calculul cheltuielilor generale, administrative și comerciale
6.4 Calculul indicilor financiari ai proiectului
Concluzii şi recapitulare
Definitivarea finală a proiectului, obținerea semnăturilor necesare
Susținerea preliminară a proiectului, admiterea la susținerea publică
Susținerea publică a proiectului de licență
Total ore

210

210

40

40

100

100

190

190

66

66

4
20
4
2
750

4
20
4
2
750

8.2. Bibliografie minimală
1. ONTP 01 – 91. Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto (cu excepţia anexei 5)
2. NCM B.01.03 – 05. Planurile generale ale întreprinderilor de producţie
3. NCM C.02.02-04. Clădiri de producţie
4. NCM C.01.04-05. Clădiri administrative. Norme de proiectare
5. RNI 2001. Reguli şi Normele Igienice pentru întreprinderi de transport auto şi service auto.
6. Corpocean A., Rotaru I. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Curs universitar.
Chişinău, UTM, 2010 – 150 p.
7. Corpocean A. , Rotaru I. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Material didactic.
Chişinău, U.T.M., 2013 -138 p.
8. Corpocean A., Rotaru I., Goian V. Organizarea sectoarelor de producție pentru RT și RC a autovehiculelor.
Material didactic. Chișinău, UTM, 2003
9. Corpocean A., Rotaru I. Documentația tehnologică pentru reparația și DT a autovehiculelor. Chișinău, UTM,
1999 – 38 p.
10. Scalnâi V., Goraş I., Lisnic A. Proiectarea procesului tehnologic. ÎM. Chişinău, 1995.
11. Goraş I., Scalnâi V. Utilaj tehnologic pentru Transportul Auto. Elaborarea documentaţiei tehnice. Îndrumar
metodic. UTM, 2004.
12.Orlov P. Osnovâ construirovania.Izd. 3-e, M.: Maşinostroenie, 1988 – 568 p.
13. Ceban V., Corpocean A. Îndrumar pentru elaborarea părții economice a proiectelor de licență la specialitatea
ITTA. Chișinău,U.T.M., 2018 -40 p. (versiunea electronică)

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de licență în conformitate cu caiet de sarcini și
structura aprobată; studiază și aplică legislația și actele normative ce reglementează proiectarea tehnologică și
activitatea întreprinderilor auto; studiază și aplică tehnologiile moderne de RT și RC a autovehiculelor; studiază și
aplică metodele de proiectare a mijloacelor tehnologice; studiază și aplică metodele de apreciere a eficacității
economice realizării proiectelor de organizare, reconstrucție și reutilare tehnică a întreprinderilor auto.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Susținerea publică a proiectului de licență. Nota finală pentru proiectare se va
calcula ca media ponderată a notelor pentru evaluările curente şi va fi ca parte componentă a notei finale pentru
susţinerea tezelor de licenţă cu ponderea de 0,25. Studenţii cu nota medie mai mică de 5 pentru evaluările curente
la etapa proiectării, nu se vor admite la susţinerea tezei de licenţă şi se vor exmatricula pentru nereuşita cu
repetarea proiectării cu tema nouă în următorul an de studii.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
Practica de
- Contribuția la desfășurarea activităților de
- Rezultatele
documentare
practică de documentare;
sarcinilor la practica
10%
- Corectitudinea comunicării și prezentării
de documentare
ideilor și a sarcinilor de lucru la efectuarea
practicii de documentare
- Prezența la consultații
- Evaluări curente
Elaborarea
- Susținerea publică a
proiectului de - Contribuție și creativitate la elaborarea
90%
proiectului de licență
proiectului de licență
licență
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (practica tehnologică);
- Cunoașterea construcției autovehiculelor, defectelor posibile, proceselor tehnologice de revizie tehnică și
reparație a autovehiculelor, documentației tehnice și tehnologice.

Discipline de specialitate opţionale II
“Supravegherea Tehnică a Mijloacelor de Transport”
S.05.A.2.40 BAZELE TEORETICE ALE EXPLOATARII MIJLOACELOR DE TRANSPORT
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.05.A.2.40
2.2

2.3

120

Bazele teoretice ale exploatării mijloacelor de transport
Credite
(ECTS)
4

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
A –opționale
Ore de contact direct, zi/fr
30/10
15/6
15/4

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
b) Lucrări practice
c) Lucrări de laborator
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Ilie BEIU, lect. univ.

Semestrul, zi/fr
5/6
Studiul individual
30/50
15/24
15/26

Cadre didactice implicate
Gheorghi DOLOMANJI, lect. univ.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Bazele teoretice ale exploatării mijloacelor de transport” este o disciplină de specialitate din
componența unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute
în planul de învățământ (anexa 1):
CPL 2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a autovehiculelor.
CPL 3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor.
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățământ

4.2

Conform
competențelor

Studenții trebuie să dispună de abilități: de planificare și organizare a propriei învățări
atât individuale cât și în grup; de a comunica argumentat în limba maternă/de stat; de a
dobândi și a aplica cunoștințe de bază din matematică, științe și tehnologii în
rezolvarea unor probleme specifice disciplinei; de utilizare a instrumentelor cu funcție
digitală, precum și folosirea tehnologiilor informaționale în activitatea profesională; de
gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării continue și autorealizării
personale; de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități:
a) la discipline fundamentale - matematica superioară, fizica tehnică, studiul și
tehnologia materialelor, termotehnica, sisteme hidraulice și pneumatice;
b) la discipline generale – limbi străine, tehnologii informaționale;
c) la discipline socio-umane – teoria economică și integrarea europeană;
d) la discipline de specialitate – construcția autovehiculelor, tehnologia reparării
autovehiculelor; motoare cu ardere internă, materiale de exploatare.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Lucrări
practice

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet.
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală.

5.3

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: explicaţia, asistarea la efectuarea lucrărilor de laborator,
dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, mijloace speciale de laborator, probe de frecare,
probe de lubrifianți pentru autovehicule.
Forme de activitate: frontală și în grup.

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării la
nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea măsurilor de utilizare eficientă.
Înţelegerea complexelor procese de frecare uzare şi ungere care au loc în sistemele mecanice. Cunoaşterea
principalelor metode de reducere a frecării şi a uzării în sistemele mecanice.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de utilizare eficientă a cuplelor de frecare și aplicarea metodelor de
reducere a frecării şi a uzării în sistemele autovehiculelor.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Bazele teoretice de schimbare a proprietăţilor materialelor în procesul de exploatare al
autovehiculelor.
1.1 Legități la schimbarea proprietăților materialelor.
1.2 Starea și caracteristica stratului superficial.
2. Starea tehnică şi disponibilitatea autovehiculelor.
2.1 Starea tehnică şi disponibilitatea autovehiculelor.
2.2 Obiectivele exploatării tehnice a autovehiculelor ca sistem.
3. Influenţe asupra stării tehnice în exploatarea autovehiculelor.
3.1 Influenţa regimului de exploatare.
3.2 Influenţa condiţiilor de climă.
3.3 Influenţa condiţiilor de drum.
4. Degradarea pieselor autovehiculelor prin oboseală și îmbătrînire a materialelor.
4.1 Procesul de oboseală a materialelor.
4.2 Procesul de îmbătrânire a materialelor.
5. Degradarea pieselor şi mecanismelor prin frecare şi uzare în procesul de exploatare al
autovehiculelor.
5.1 Procesele de frecare ale materialelor.
5.2 Procesele de uzare la autovehicule.
6. Sistemul terotehnic autovehiculelor.
6.1 Scopul şi obiectivele sistemului de mentenanţă.
6.2 Sistemul de mentenanţă şi reparaţie.
6.3 Clasificarea sistemelor de mentenanţă.
7. Indicatorii și parametrii de fiabilitate a elementelor reparabile.
8. Parametrii de fiabilitate şi a elementelor nereparabile.
8.1 Aprecierea cantitativă și calitativă a fiabilității autovehiculelor.
8.2 Indicatorii de fiabilitate a elementelor nereparabile.
9. Legi de repartiţie a funcţiei de fiabilitate.
9.1 Legea de repartiție normală.
9.2 Legea de repartiție exponenţială.
9.3 Legea de repartiție Weibull.
10. Indicatorii şi parametrii de fiabilitate ai sistemelor.
10.1 Sisteme cu structură în serie a elementelor.
10.2 Sisteme cu structură în paralel a elementelor.
10.3 Sisteme cu structură fiabilistică mixtă.
11. Încercări de fiabilitate ale autovehiculelor.
11.1 Clasificarea încercărilor de fiabilitate.
11.2 Organizarea încercărilor de fiabilitate.
12. Influenţa calităţii materialelor de exploatare asupra fiabilităţii şi durabilităţii
autovehiculelor.
Total ore

nr. de ore
zi

fr

3

1

2

0,5

3

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

4

2

4

2

2

0,5

2

0,5

30

10

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor practice
Conținuturi
LP 1: Indicatori principali ai fiabilităţii produselor nereparabile şi reparabile.
LP 2: Utilizarea legilor de distribuție teoretice în studiul fiabilității sistemelor. Repartiția Weibull
biparametrică.
LP 3: Utilizarea legilor de distribuție teoretice în studiul fiabilității sistemelor. Repartiția Weibull
triparametrică.
LP 4: Utilizarea legilor de distribuţie teoretice în studiul fiabilităţii sistemelor. Repartiția normală.
LP 5: Fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea sistemelor.
LP 6: Fiabilitatea sistemeler serie, paralel și mixt.
LP 7: Încercări de fiabilitate: cenzurate, trunchiate, secvențiale.
Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea orelor de lucrări de laborator
Conținuturi

nr. de ore
zi
fr
2
0,5
2
1
2

1

2
2
3
2
15

1
0,5
1
1
6

nr. de ore
zi
4
4
4
3
15

fr
1
1
1
1
4

LL 1: Studierea instalaţiilor şi dispozitivelor pentru încercările tribologice ale materialelor.
LL 2: Metode de măsurare a uzurii.
LL 3: Selectarea cuplurilor de frecare din baza de date.
LL 4: Prelucrarea informaţiei despre indicii de fiabilitate.
Total ore
8.4. Bibliografie minimală
1. Vladimir Ene. Bazele teoretice ale exploatării tehnice şi reparaţiei automobilelor. U.T.M. Chişinău, 2005.
2. Ioan Crudu. Tribomodelarea. Academia de Științe Tehnice din România. București, Editura Agir 2011.
3. Tiberiu Nagy și a. Fiabilitatea și terotehnica autovehiculelor. Vol. I. Universitatea Transilvania din Brașov, 1997.
4. Vladimir Ene. Fiabilitatea și mentenabilitatea automobilelor. Chișinău, Editura Evrica, 2007.
5. Alexandru Boroiu. Fiabilitatea autovehiculelor. Editura Universităţii din Piteşti, 2003.
6. C. Manea, M. Stratulat. Fiabilitatea şi diagnosticarea automobilelor, Editura Militară, Bucureşti, 1989.
7. Arama C., Terotehnica, Editura Tehnică, București, 1976.
8. Baron T., ș.a., Calitate și fiabilitate, Editura Tehnică, București, 1988.
9. Grigoraș Șt., Ingineria fiabilității, vol. I, Editura Junimea Iași, 2003.
10. Grigoraș Șt., Ingineria fiabilității, vol. II, Editura Junimea Iași, 2007.

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lucrările practice și de
laborator, consultații; în procesul de executare a practicii de producție studiază procesele de frecare și uzare ce au
loc în cuple în timpul exploatării autovehiculelor.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice și de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
40%
răspunsurilor)
- Fișa de prezență
Lucrări - Prezența la activități;
- Rezultatele sarcinilor
practice - Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
30%
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
de seminar
sarcinilor de lucru la seminare
- Evaluări curente
- Fișa de prezență
Lucrări de - Prezența la activități;
laborator - Contribuția la desfășurarea activităților de lucrări de - Rezultatele sarcinilor
30%
laborator;
la lucrări de laborator
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, seminar și lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoaşterea principalelor metode de reducere a frecării şi a uzării în sistemele autovehiculelor.

S.05.A.2.41. MENTENANȚA AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
Denumirea unității de curs
Mentenanța autovehiculelor
Volumul de lucru
Credite
Codul
Categoria unității de curs
Semestrul, zi/fr
al studentului
(ECTS)
S.05.A.2.41
120
4
S- de specialitate; A –opționale
5/7
2.2
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
Studiul individual
a) Prelegeri
30/10
30/50
b) Seminar
0/0
0/0
c) Lucrări de laborator
30/10
30/50
2.3 Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Cadre didactice implicate
Transporturi
Vladimir GOIAN, conf.univ., dr.
Iurie TEZEC, conf.univ., dr.
2.1

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “Mentenanța autovehiculelor” este o disciplină la alegere din componența unui bloc de unități
de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa
1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto;
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform
competențelor

Planul de învățămînt asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, teoria mecanismelor și creativitatea tehnică, bazele
proiectării mașinilor, electrotehnica şi electronica, sisteme hidraulice şi pneumatice; b) la
discipline de orientare socio-umanistică – filosofia și logica formării profesionale; c) la
discipline de specialitate obligatorii– construcţia autovehiculelor, motoare cu ardere
internă, teoria şi proiectarea autovehiculelor, echipamentul electric şi electronic al
automobilelor; d) la discipline de specialitate opţionale – bazele teoretice ale exploatării
mijloacelor de transport
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
- Competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individual cât și în
grup;
- Competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- Competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul Matematică,
Științe și Tehnologii în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- Competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională;
- Competențe de a lucra în echipă, de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale
democrației și a drepturilor omului;
- Competențe de gândire critică asupra activității sale în scopul autodezvoltării continue
și autorealizării personale;
- Competențe de toleranță în receptarea valorilor interculturale;
- Competența de a-și alege conștient viitoarea arie de activitate profesională.
 Competențe profesionale generale:
- Competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport rutier;
- Competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic;

- Competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de
macroeconomie, microeconomie și managementul general;
- Competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- Competențe de a aplica cunoștințe despre bazele teoretice ale exploatării tehnice și
reparației autovehiculelor;
- Competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2.

Lucrări de
laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă sau povestirea, problematizarea
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiul de caz, discuția dirijată, efectuarea măsurărilor
Mijloace de instruire: indicații metodice, autovehicule, utilalaj tehnologic
Forme de activitate: frontală, în grup

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării la
nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la organizarea, planificarea și gestionarea
proceselor de diagnosticare tehnică, revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de planificare, organizare și gestionare a proceselor de
diagnosticare tehnică, revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Diagnosticarea tehnică a autovehiculelor
1.1.Noţiuni generale despre diagnosticarea tehnică a autovehiculelor
1.2. Tipurile diagnosticării tehnice a autovehiculelor
1.3. Clasificarea parametrilor de diagnosticare tehnică a autovehiculelor
2.Revizia tehnică (RT) și reparația curentă (RC) a autovehiculelor
2.1.Tipurile lucrărilor principale la RT și RC a autovehiculelor
2.2.Lucrările care se efectuează la posturile de RT și RC a autovehiculelor
2.3. Lucrările care se efectuează în subdiviziunile de producție
2.4.Utilajul tehnologic pentru efectuarea lucrărilor la RT și RC a autovehiculelor
2.5.Destinația și tehnologia îndeplinirii lucrărilor de strîngere
2.6.Destinația și tehnologia îndeplinirii lucrărilor de ungere și alimentare
3.Revizia zilnică a autovehiculelor
3.1. Factorii care influențează asupra calității lucrărilor de curățire și spălare a autovehiculelor
3.2. Metodele îndeplinirii lucrărilor de curățire și spălare a autovehiculelor
3.3.Utilajul tehnologic principal destinat pentru îndeplinirea lucrărilor de curățire și spălare a
autovehiculelor
4.Diagnosticarea, RT și RC a mecanismelor motorului
4.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a mecanismului bielă-manivelă
4.2. Defecte în exploatare și reparația curentă a mecanismului bielă-manivelă
4.3. Diagnosticarea și revizia tehnică a mecanismului de distribuție a gazelor
4.4. Defecte în exploatare și reparația curentă a mecanismului de distribuție a gazelor
5. Diagnosticarea, RT și RC a instalaților de răcire și de ungere ale motorului
5.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a instalaților de răcire și de ungere ale motorului
5.2. Defecte în exploatare a instalaților de răcire și de ungere ale motorului
5.3. RC a instalaților de răcire și de ungere ale motorului
6. Diagnosticarea, RT și RC a instalației de alimentare a motorului cu benzină
6.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a instalației de alimentare a motorului cu benzină
6.2. Defecte în exploatare a instalației de alimentare a motorului cu benzină
6.3. RC a instalației de alimentare a motorului cu benzină
7. Diagnosticarea, RT și RC a instalației de alimentare a motorului diesel
7.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a instalației de alimentare a motorului diesel

nr. de ore
zi
2

fr
0,5

2

1

2

0,5

2

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

7.2. Defecte în exploatare a instalației de alimentare a motorului diesel
7.3. RC a instalației de alimentare a motorului diesel
8. Diagnosticarea, RT și RC a instalației de alimentare a motorului cu gaz
8.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a instalației de alimentare a motorului cu gaz
8.2. Defecte în exploatare a instalației de alimentare a motorului cu gaz
8.3. RC a instalației de alimentare a motorului cu gaz
8.4.Avantajele şi dezavantajele alimentării autovehiculelor cu combustibili gazoşi.
8.5. Schema de organizare a RT şi RC a autovehiculelor alimentate cu combustibili gazoşi.
9. Diagnosticarea, RT și RC a transmisiei autovehiculelor
9.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a ambreiajului autovehiculelor
9.2. Defecte în exploatare și RC a ambreiajului autovehiculelor
9.3. Diagnosticarea și revizia tehnică a cutiei de viteze a autovehiculelor
9.4. Defecte în exploatare și RC a cutiei de viteze a autovehiculelor
9.5. Diagnosticarea și revizia tehnică a transmisiei cardanice a autovehiculelor
9.6. Defecte în exploatare și RC a transmisiei cardanice a autovehiculelor
9.7. Diagnosticarea și revizia tehnică a punților autovehiculelor
9.8. Defecte în exploatare și RC a punților autovehiculelor
10. Diagnosticarea, RT și RC a sistemului de rulare a autovehiculelor
10.1.Factorii care influențează asupra duratei de exploatare a anvelopelor
10.2. RT și RC a anvelopelor autovehiculelor
10.3.Echilibrarea roților autovehiculelor
10.4. Diagnosticarea, revizia tehnică și RC a suspensiei autovehiculelor
11. Diagnosticarea, RT și RC a sistemului de direcție a autovehiculelor
11.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a sistemului de direcție a autovehiculelor
11.2. Defecte în exploatare a sistemului de direcție a autovehiculelor
11.3. RC a sistemului de direcție a autovehiculelor
11.4.Verificarera și reglarea geometriei roților de direcție a autovehiculelor
12. Diagnosticarea, RT și RC a sistemului de frînare a autovehiculelor
12.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a sistemului de frînare a autovehiculelor
12.2. Defecte în exploatare a sistemului de frînare a autovehiculelor
12.3. RC a sistemului de frînare a autovehiculelor
13. Diagnosticarea, RT și RC a echipamentului electric a autovehiculelor
13.1. Diagnosticarea și revizia tehnică a echipamentului electric a autovehiculelor
13.2. Defecte în exploatare a echipamentului electric a autovehiculelor
13.3. RC a echipamentului electric a autovehiculelor
14.Aprovizionarea materială-tehnică a autovehiculelor
14.1. Particularitățile aprovizionării materiale-tehnice a ÎTA în condițiile actuale
14.2. Aprovizionarea cu materiale lubrifiante, lichide tehnice și speciale
14.3.Aprovizionarea cu piese de schimb, materiale și anvelope.
Total ore

2

0,5

4

2

2

1

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2
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30
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8.2. Planul tematic și repartizarea orelor lucrărilor de laborator
Conținuturi

nr. de ore
zi
4
4
6
4
4
4

fr
1
1
2
1
1
2

LL1:Verificarea şi reglarea poziţiei farurilor automobilelor
LL 2: Verificarea stării tehnice a vitezometrelor pentru autovehicule
LL 3: Verificarea şi reglarea geometriei roţilor de direcţie la autoturisme
LL 4: Echilibrarea roţilor pentru automobile
LL5: Diagnosticarea complexă a motorului și a transmisiei autovehiculului
LL 6: Diagnosticarea tehnică a sistemului de frînare al autoturismului la standul de forță cu
rulouri
LL 7: Diagnosticarea tehnică a sistemului de direcție și a suspensiei autoturismului
4
2
Total ore
30
10
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8.Канарчук В. Е. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. Киев:
Выща школа, 1991.
9.Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Mосква: Транспорт, 1991.
10.Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего сгорания. Москва:
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9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive sau povestirea, lucrări de laborator, consultaţii.

10. Sugestii pentru activitatea individuală.
Studentul studiază literatura obligatorie; execută sarcini individuale eliberate la lucrări de laborator; în procesul
de executare a practicilor în producție și de documentare studiază și apreciază procesele de diagnosticare
tehnică, revizie tehnică și reparație curentă a autovehiculelor din întreprinderea auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la curs, și la
lucrările de laborator, cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
-Fișa de prezență
60%
Lucrări de - Contribuția la desfășurarea activităților la lucrările de -Rezultatele sarcinilor
laborator;
la lucrările de
laborator
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
laborator
sarcinilor de lucru la lucrările de laborator;
-Evaluări curente scris
- Calitatea definitivării dărilor de seamă la lucrările de - Susținerea dărilor de
laborator;
seamă la lucrările de
- Nivelul de răspundere la întrebări
laborator
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs, lucrări de laborator);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Definitivarea, susținerea și prezentarea dărilor de seamă la lucrările de laborator;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de diagnosticare tehnică, revizie tehnică și
reparație curentă a autovehiculelor.

S.05.A.2.42. STAȚII DE INSPECȚIE TEHNICĂ
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.06.A.2.42.
2.2

2.3

150

Stații de inspecție tehnica
Credite
(ECTS)
6

Categoria unității de curs

S- de specialitate;
A –opționale
Ore de contact direct, zi/fr
30/14
30/6
15/4

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
b) Seminar
c) Laborator
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Olivian PĂDURE, conf.univ., dr.

Semestrul, zi/fr
6/7
Studiul individual
30/46
30/54 – proiect de an
15/26
Cadre didactice implicate

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Stații de inspecție tehnica” este o disciplină obțională din componența unui bloc de unități de
curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de învățământ (anexa 1):
CPL2. Planificarea, organizarea și gestionare exploatării tehnice a mijloacelor de transport auto
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți.

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, bazele proiectării mașinilor, desen tehnic și infografica,
metode numerice și modelarea 3D, creativitatea tehnică și mecanisme, b) la discipline
generale – tehnologii informaționale; c) la discipline de specialitate – toleranța și control
dimensional, construcția autovehiculelor, tehnologia fabricării mașinilor, motoare cu
ardere internă, materiale de exploatare.
Conform  Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de matematica superioară și metode
numerice;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de fizica tehnică;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de studiul și tehnologia materialelor;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de mecanica teoretică și rezistența
materialelor;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de bazele proiectării mașinilor,
toleranța și control dimensional;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de desen tehnic, infografica și
modelarea 3D, tehnologii informaționale;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de creativitatea tehnică și mecanisme;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de construcția autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele tehnologia fabricării mașinilor,
- competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele motoare cu ardere internă;
- competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.
Conform
planului de
învățămînt

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3

Laborator

5.4

Proiect de an

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet, monstre, machete.
Forme de activitate: frontală
Seminar Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea. Mijloace de instruire:
tablă, carioci, laptop, proiector Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector monstre, machete.
Forme de activitate: frontală, individuală
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea Mijloace de instruire: internet cu acces la
informații deschise Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul realizării la
nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire încercarea și testarea autovehiculelor în
corespundere cu legislaţia în vigoare şi în baza tehnologiilor moderne.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități încercare și testare a autovehiculelor utilizănt utilaj modern.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Inspecția tehnică
1.1. Scopul şi clasificarea inspecției tehnice.
1.2. Legislația R. Moldovei
2. Măsurarea pe cale electrică a mărimilor neelectrice
2.1. Generalităţi privind lanţul de măsurare.
2.2. Traductoare.
2.3. Amplificatoare de semnal.
2.4. Aparate pentru înregistrarea semnalelor.
3. Acţiunea eficientă a sistemului de frânare
3.1. Eficacitatea sistemelor de frânare
3.2. Eficiența sistemului de frânare în dependență declasa categoria autovehiculului.
4. Acţiunea eficientă a sistemului de direcţie, manevrabilitatea şi stabilitatea
4.1. Sistem de direcţie
4.2. Manevrabilitate şi stabilitatea
4.3. Echiparea cu anvelope
4.4. Aderenţa anvelopelor pe învelişul umed
4.5.Echiparea cu dispozitive de cuplare
4.6.Echiparea cu dispozitive de cuplare scurtate.
5. Minimizarea impactului traumatizant asupra oamenilor aflaţi în autovehicul şi
posibilitatea evacuării lor după accident rutier
5.1. Siguranţa sistemului de direcţie privind traumele
5.2. Locurile ancorajelor centurilor de siguranţă.
5.3. Cerinţe privind centurile de siguranţă şi echiparea cu sisteme de reţinere.
5.4. 4. Rezistenţa scaunelor şi fixarea lor
5.5. Rezemătoare de cap
5.6. Proprietăţile de protecţie a cabinelor
5.7. Rezistenţa părţii superioare a construcţiei caroseriei
5.8. Securitatea echipamentului interior privind traumele
5.9. Protecţia şoferului şi pasagerilor în caz de coliziune frontală
5.10. Protecţia şoferului şi pasagerilor în caz de coliziune laterală
5.11. Echiparea cu geamuri de securitate
5.12. Balamale şi încuietori pentru uşi.
6. Minimizarea impacturilor fizice asupra altor participanţi la trafic
6. 1.Securitatea proeminenţelor exterioare privind traumelor.
6. 2. Surse de vibraţii pe autovehicul.
6. 3.Echiparea cu dispozitive de protecţie spate a camioanelor
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6. 4. Echiparea cu dispozitive de protecţie laterale a camioanelor
6. 5. Echiparea cu dispozitive de protecţie faţă a camioanelor
6. 6. Dispozitive de protecţie la împroşcare de sub roţi
6.7 Dispozitive de protecţie la împroşcare de sub roţi.
7. Siguranţa contra incendiilor
7. 1. Siguranţa contra incendiilor
7. 2. Utilarea autovehiculelor cu sisteme de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL).
7. 3. Echiparea autovehiculelor cu sisteme de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC)
7. 4.Proprietăţile antiincediare ale interiorului
8. Vizibilitatea spaţiului exterior pentru conducătorul aut
8.1. Vizibilitatea înainte
8.2. Echiparea cu dispozitive pentru vizibilitatea indirectă
8.3. Dispozitive de dejivrare şi dezaburire a parbrizului.
8.4. Dispozitive de spălare şi ştergere a parbrizului
9. Măsurarea, înregistrarea şi limitarea vitezei autovehiculului
9.1. Mecanisme de măsurare a vitezei
9.2 Dispozitive de limitare a vitezei maxime
10. Securitatea electrică
10.1 Securitatea electrică a autovehiculelor electrice cu acumulatoare.
10.2 Protecţia autovehiculelor împotriva utilizării nesancţionat
11. Minimizarea emisiilor substanţelor nocive (poluante); eficacitatea energetică
(minimizarea consumului de combustibil de către autovehiculele cu motoare cu ardere
internă şi consumului energiei electrice de către electromobile)
11.1. Emisiile substanţelor nocive (poluante);
11.2. Consumul de combustibil şi emisiile dioxidului de carbon. Consumul energiei electrice şi
autonomia electromobilelor
12. Minimizarea zgomotului interior şi exterior
12.1. Zgomotul exterior
12.2. Nivelul zgomotului de la rularea pneurilo
12.3. Zgomotul interior.
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13. Rezistenţa la impactul surselor exterioare ale iradierii electromagnetice şi
compatibilitatea electromagnetic
13.1 Rezistenţa la impactul surselor exterioare ale iradierii electromagnetic e şi compatibilitatea
electromagnetică;
13.2. Paraziţii radio-electrici (industriali) de la troleibuz;

1

1

14. Starea inofensivă pentru sănătate a microclimatului din salonul şoferului conducătorului
auto şi salonul pasagerilor şi minimizarea conţinutului de substanţe nocive în aerul din
salonul şoferului conducătorului auto şi salonul pasagerilor autovehiculelor
14.1 Sistemele de încălzire;
14.2. Ventilaţia, încălzirea şi climatizarea;
14.3. Conţinutul substanţelor nocive în aerul din salonul şoferului conducătorului auto şi salonul
pasagerilor autovehiculelor

1

1

15. Numărul, amplasarea, caracteristicile şi efectele instalaţiilor tehnice de iluminare şi
semnalizare luminoasă şi sonoră
15.1 Numărul, amplasarea, caracteristicile şi efectele instalaţiilor tehnice de iluminare şi
semnalizare luminoasă;
15.2. Cerinţe privind unele instalaţii de iluminare şi semnalizare luminoasă: Lampăurile şi
lampăurile şi lampăuri cu fază de întâlnire (faza lungă şi scurtă)
15.3. Penele părţii rulante.

2

1

2

1

2

1

16. Numărul, amplasarea, caracteristicile şi efectele instalaţiilor tehnice de iluminare şi
semnalizare luminoasă şi sonoră
16.1.Clasificarea remorcilor și semiremorcilor
16.2. Cerinţe privind unele instalaţii de iluminare şi semnalizare luminoasă: Lampăurile şi
lampăurile şi lampăuri cu fază de întâlnire (faza lungă şi scurtă)
17. Amplasarea şi identificarea organelor de conducere ale autovehiculului
17.1. Amplasarea pedalelor direcţiei
17.2. Dispozitive de comandă ale mopedelor şi motocicletelor cu două roţi
17.3.Dispozitive de comandă ale autovehiculelor – identificarea

18. Cerinţele privind autovehiculele de pasageri de capacitate mare
18.1. Cerinţe generale de securitate privind autovehiculele cu capacitatea ce depăşeşte 22 de
pasageri
18.2. Cerinţe generale de securitate privind autovehiculele cu capacitatea ce nu depăşeşte 22 de
pasageri
18.3. Cerinţe generale de securitate privind autovehiculele de pasageri
19. Restricţii de poziţie şi greutate
19.1Restricţii de poziţie şi greutate
Total ore
7.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar

2

1

2
30

14

nr. de ore

Conținuturi

zi

fr

LP 1: Indicatorii bazei tehnice productive ai BTP a stațiilor de inspecție

4

1

LP 2: Parametrii geometrici şi normele de proiectare ale stațiilor de inspecție

4

0,5

LP 3: Calculul tehnologic al ÎTA

4

0,5

LP 4: Calculul tehnologic al ÎST

4

1

LP 5: Organizarea procesului de producție al sectorului

2

0,5

LP 6: Sistematizarea tehnologică a posturilot

4

1

LP 7: Sistematizarea tehnologică a blocului de producţie

4

0,5

LP 8: Planul general

4
30

1
6

Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea lucrărilor de laborator
Conținuturi
LL1. Inspecția de frânare și eficacitatea sistemelor de frânare
LL2. Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor
LL3. Prescripţii referitoare la construcţia şi agrearea vehiculelor pentru transport marfă
periculoase
LL4. Inspecția sistemului de direcţie

nr. de ore
zi
4
4
4

fr
1
1
1

3
15

1
4

Total ore
8.3. Bibliografie minimală
1. C.Hilohi, M.Untaru s.a. - Metode si mijloace de incercare a automobilelor, Ed.Tehnica, 1982
2. R.Gaiginschi, I Filip - Expertiza Tehnica a Accidentelor Rutiere, Ed Tehnica, 2002
3. Regulamentul CEE/ONU nr. 13-10, inclusiv suplimentele 1-5 (până la 31 decembrie 2015)
4. Regulamentele CEE/ONU nr. 13-11, inclusiv suplimentul 2 (până la 2 ianuarie 2016)
5. Regulamentele CEE/ONU nr. 13H00, inclusiv suplimentele 1-9
6. Regulamentele CEE/ONU nr. 78-02, inclusiv suplimentele 1-3 (până la 31 decembrie 2013) Regulamentele
CEE/ONU nr. 78-03, inclusiv suplimentul 1 (până la 1 ianuarie 2014)
7. Regulamentele CEE/ONU nr. 79-01, inclusiv suplimentele
8. Regulamentele CEE/ONU nr. 30-02, inclusiv suplimentele
9. Regulamentele CEE/ONU nr. 54-00, inclusiv suplimentele
10. Regulamentele CEE/ONU nr. 64-00, inclusiv suplimentele 1-2 (până la 31 decembrie 2011)
11. Regulamentele CEE/ONU nr. 75-00, inclusiv suplimentul
12. Regulamentele CEE/ONU nr. 88-00, inclusiv suplimentul
13. Regulamentele CEE/ONU nr. 64-01, ( de la 1 ianuarie 2012)
14. Regulamentele CEE/ONU nr. 11701, ( de la 1 ianuarie 2014)
15. Regulamentele CEE/ONU nr.
16. Regulamentele CEE/ONU nr.
17. Regulamentele CEE/ONU nr. 12-03, inclusiv suplimentele
18. Regulamentele CEE/ONU nr. 14-03 (până la 31 decembrie 2011)
19. Regulamentele CEE/ONU nr. 14-04 (de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2013
20. Regulamentele CEE/ONU nr. 14-06, inclusiv suplimentele 1-4 (de la 1 ianuarie 2014)
21. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-04, inclusiv suplimentele 1-7 (până la 31 decembrie 2013)
22. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-04, inclusiv suplimentele 1-11 (de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie
2011)

23. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-04, inclusiv suplimentele 1-14, 16 (de la 1 ianuarie 2014 până la 31
decembrie 2014)
24. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-05, inclusiv suplimentul 1 (de la 1 ianuarie 2015)
25. Regulamentele CEE/ONU nr. 17-05, (până la 31 decembrie 2013)
26. Regulamentele CEE/ONU nr. 17-08, (de la 1 ianuarie 2014)
27. Regulamentele CEE/ONU nr. 80-01, inclusiv suplimentele 1-3
28. Regulamentele CEE/ONU nr. 25-04
29. Regulamentele CEE/ONU nr. 20-01, inclusiv suplimentele 1-3 (de la 1 ianuarie 2014)
30. Regulamentele CEE/ONU nr. 66-00, (până la 31 decembrie 2013)
31. Regulamentele CEE/ONU nr. 66-01, inclusiv suplimentul 1 (de la 1 ianuarie 2014)
32. Regulamentele CEE/ONU nr. 21-01, inclusiv suplimentele 1-3 (de la 1 ianuarie 2014
33. Regulamentele CEE/ONU nr. 26-02, (până la 31 decembrie 2013
34. Regulamentele CEE/ONU nr. 34-01

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.


Studentul studiază literatura obligatorie; efectuează lucrările de laborator în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă; studiază literatura obligatorie.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Metode de
Pondere din
Criteri de evaluare
activitate
evaluare
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen (creativitate, - Examen
Curs
40%
structurare, corectitudine în elaborarea răspunsurilor)
scris
- Fișa de
Seminar/l - Prezența la activtăți;
30%
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
prezență
aborator
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a sarcinilor
- Rezultatele
de lucru la seminare
sarcinilor de
- Calitatea definitivării dărilor de seamă la lucrările de
seminar
laborator;
- Evaluări
curente
Contribuție
și
creativitate
la
elaborarea
proiectului
de
an;
- Susținerea
Proiect de
30%
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
publică a
an
proiectului
de an
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice;
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Susținerea lucrărilor de laborator;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea principiilor și tehnologiilor de organizare activității stației de inspecție
tehnică

S.06.A.2.43. TEHNOLOGIA INSPECȚIEI TEHNICE A AUTOVEHICULELOR
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

2.3

Categoria unității de curs

S- de specialitate;
A –opționale
Tipuri de activități:
Ore de contact direct, zi/fr
a) Prelegeri
45/12
b) Seminar
15/4
c) Laborator
30/8
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Olivian PĂDURE, conf.univ., dr.

S.06.A.2.43.
2.2

Tehnologia inspecției tehnice a autovehiculelor
Credite
(ECTS)

180

Semestrul, zi/fr

6

6/7
Studiul individual
45/78
15/26
30/52
Cadre didactice implicate

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Tehnologia inspecției tehnice a autovehiculelor” este o disciplină obțională din componența
unui bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL3. Aplicarea, perfecționarea și executarea proceselor tehnologice de reparație a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecție tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

Conform
planului de
învățămînt

4.2

Conform

competențelor

Studenții trebuie să dispună de cunoştinţe şi abilități: a) la discipline fundamentale matematica superioară, fizica tehnică, studiul și tehnologia materialelor, mecanica
teoretică, rezistența materialelor, bazele proiectării mașinilor, desen tehnic și
infografica, metode numerice și modelarea 3D, creativitatea tehnică și mecanisme, b)
la discipline generale – tehnologii informaționale; c) la discipline de specialitate –
toleranța și control dimensional, construcția autovehiculelor, tehnologia fabricării
mașinilor, motoare cu ardere internă, materiale de exploatare.
Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de matematica superioară și
metode numerice;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de fizica tehnică;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de studiul și tehnologia
materialelor;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de mecanica teoretică și
rezistența materialelor;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de bazele proiectării mașinilor,
toleranța și control dimensional;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de desen tehnic, infografica și
modelarea 3D, tehnologii informaționale;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de creativitatea tehnică și
mecanisme;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele de construcția autovehiculelor;
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele tehnologia fabricării mașinilor,
competențe de a aplica cunoștințele la disciplinele motoare cu ardere internă;
competențe de a aplica cunoștințele în protecția mediului ambiant.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3

Laborator

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector, internet, monstre, machete.
Forme de activitate: frontală
Seminar Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea. Mijloace de
instruire: tablă, carioci, laptop, proiector Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector monstre, machete.
Forme de activitate: frontală, individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți cu scopul realizării la
nivel calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire aplicarea tehnologiilor moderne în inspecții
tehnice a autovehiculelor.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de inspecție tehnică a autovehiculelor

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Automobilul ca obiect de inspecție tehnică
1.1 Clasificarea proprietăților: siguranța tehnologicitatea, economicitatea ecologia
1.2 Tehnologia inspecției tehnice
1.3 Indicii de inspecție, proprietățile de exploatare și tehnologici
1.4 Rolul factorilor tehnici și tehnologici in procesul inspecției tehnice.
2. Sistemul de inspecție tehnică
2.1. Scopul şi clasificarea inspecției tehnice.
2.2. Legislația R. Moldovei
2.3. Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice auto şi frecvenţa de efectuare a
inspecţiilor tehnice auto
3. Tehnologia inspecției a sistemului de frânare
3.1. Eficacitatea sistemelor de frânare
3.2. Eficiența sistemului de frânare în dependență declasa categoria autovehiculului.
4. Tehnologia inspecției sistemului de direcţie
4.1. Sistem de direcţie
4.2. Manevrabilitate şi stabilitatea
4.3. Echiparea cu anvelope
4.4. Aderenţa anvelopelor pe învelişul umed
4.5.Echiparea cu dispozitive de cuplare
4.6.Echiparea cu dispozitive de cuplare scurtate.
5.Tehnologia inspecției Vizibilitate
5.1 Câmp de vizibilitate
5.2 Stare geamuri
5.3 Oglinzi retrovizoare
5.4 Ştergătoare de parbriz
5.5 Spălătoare de parbriz
6. Tehnologia inspecției a iluminării, dispozitive reflectorizante şi echipamente electrice
6.1. Faruri cu lumină de drum şi lumină de întâlnire
6.2 Stare şi funcţionare
6.3 Orientare
6.4 Comutatoare
6.5 Eficienţă vizuală
7. Tehnologia inspecției punţilor, roţi, anvelope, suspensie ă
7.1 Punţi
7.3 Roţi si anvelope
7.4 Suspensie.
8. Tehnologia inspecției șasiului şi accesorii şasiu
8.1. Şasiu sau cadru si accesorii

nr. de ore
zi

fr

4

2

4

0

4

1

4

0,5

4

4

2

1

0,5

4

1

8.2 Stare generală
8.3 Ţevi de eşapament si amortizoare de zgomot
8.4 Rezervor şi conducte de combustibil
8.5 Proprietăţile geometrice şi starea dispozitivului de protecţie spate, camioane grele
8.6 Suport pentru roata de rezervă
8.7 Mecanismul de cuplare a vehiculelor tractoare, remorcilor şi semiremorcilor
9. Tehnologia inspecției cabina conducător auto şi caroserie
9.1. Stare generală
9.2Montare
9.3Uşi şi dispozitive de închidere
9.4Podea
9.5Scaun conducător auto
9.6.Trepte
10. Alte echipamente
10.1. Centuri de siguranţă
10.2. . Extinctor
10.3. Dispozitive de închidere şi dispozitiv antifurt
10.4 Triunghi reflectorizant
10.5 Trusă de prim-ajutor
11. Elaborarea documentației IT
11.1 Elaborarea fiselor tehnologice la lucrările de inspecție tehnică

4

1

4

4
Total ore

45

12

8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
nr. de ore

Conținuturi

zi

fr

LP 1: Elaborarea feșilor tehnologice pentru inspecția sistemului de frânare

3

1

LP 2: Elaborarea fișelor tehnologice pentru inspecția sistemului de direcţie

3

1

LP 3: Elaborarea fișelor tehnologice pentru inspecția vizibilității automobilelor

2

0,5

LP 4 Elaborarea fișelor tehnologice pentru inspecția sistemului de iluminat

2

0,5

LP 5: Elaborarea fișelor tehnologice pentru inspecția suspensia și transmisia autovihiculelor

3

0,5

LP 6: Elaborarea fișelor tehnologice pentru inspecția si a sistemelor suplimentare

2

0,5

15

4

Total ore
8.3. Planul tematic și repartizarea lucrărilor de laborator
Conținuturi

nr. de ore
zi
6

fr
1

LL1. Studierea si elaborarea procesului tehnologic a inspecției tehnice a autovehiculelor conform
prevederilor acordului INTERBUS
LL2. Studierea si elaborarea procesului tehnologic a inspecției tehnice a autovehiculelor cu
6
2
întocmirea certificatului ATP
LL3. Studierea si elaborarea procesului tehnologic a inspecției tehnice a autovehiculelor
6
2
întocmirea certificatului CEMT
LL4. Inspecția sistemelor electrice
4
1
LL5 Inspecția securității pasive si active a autovehiculelor
4
1
LL6 Elaborarea setului de documente necesar autovehiculelor
4
1
Total ore
30
8
8.4. Bibliografie minimală
1. C.Hilohi, M.Untaru s.a. - Metode si mijloace de incercare a automobilelor, Ed.Tehnica, 1982
2. R.Gaiginschi, I Filip - Expertiza Tehnica a Accidentelor Rutiere, Ed Tehnica, 2002
3. Regulamentul CEE/ONU nr. 13-10, inclusiv suplimentele 1-5 (până la 31 decembrie 2015)
4. Regulamentele CEE/ONU nr. 13-11, inclusiv suplimentul 2 (până la 2 ianuarie 2016)
5. Regulamentele CEE/ONU nr. 13H00, inclusiv suplimentele 1-9
6. Regulamentele CEE/ONU nr. 78-02, inclusiv suplimentele 1-3 (până la 31 decembrie 2013) Regulamentele
CEE/ONU nr. 78-03, inclusiv suplimentul 1 (până la 1 ianuarie 2014)
7. Regulamentele CEE/ONU nr. 79-01, inclusiv suplimentele
8. Regulamentele CEE/ONU nr. 30-02, inclusiv suplimentele

9. Regulamentele CEE/ONU nr. 54-00, inclusiv suplimentele
10. Regulamentele CEE/ONU nr. 64-00, inclusiv suplimentele 1-2 (până la 31 decembrie 2011)
11. Regulamentele CEE/ONU nr. 75-00, inclusiv suplimentul
12. Regulamentele CEE/ONU nr. 88-00, inclusiv suplimentul
13. Regulamentele CEE/ONU nr. 64-01, ( de la 1 ianuarie 2012)
14. Regulamentele CEE/ONU nr. 11701, ( de la 1 ianuarie 2014)
15. Regulamentele CEE/ONU nr.
16. Regulamentele CEE/ONU nr.
17. Regulamentele CEE/ONU nr. 12-03, inclusiv suplimentele
18. Regulamentele CEE/ONU nr. 14-03 (până la 31 decembrie 2011)
19. Regulamentele CEE/ONU nr. 14-04 (de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2013
20. Regulamentele CEE/ONU nr. 14-06, inclusiv suplimentele 1-4 (de la 1 ianuarie 2014)
21. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-04, inclusiv suplimentele 1-7 (până la 31 decembrie 2013)
22. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-04, inclusiv suplimentele 1-11 (de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie
2011)
23. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-04, inclusiv suplimentele 1-14, 16 (de la 1 ianuarie 2014 până la 31
decembrie 2014)
24. Regulamentele CEE/ONU nr. 16-05, inclusiv suplimentul 1 (de la 1 ianuarie 2015)
25. Regulamentele CEE/ONU nr. 17-05, (până la 31 decembrie 2013)
26. Regulamentele CEE/ONU nr. 17-08, (de la 1 ianuarie 2014)
27. Regulamentele CEE/ONU nr. 80-01, inclusiv suplimentele 1-3
28. Regulamentele CEE/ONU nr. 25-04
29. Regulamentele CEE/ONU nr. 20-01, inclusiv suplimentele 1-3 (de la 1 ianuarie 2014)
30. Regulamentele CEE/ONU nr. 66-00, (până la 31 decembrie 2013)
31. Regulamentele CEE/ONU nr. 66-01, inclusiv suplimentul 1 (de la 1 ianuarie 2014)
32. Regulamentele CEE/ONU nr. 21-01, inclusiv suplimentele 1-3 (de la 1 ianuarie 2014
33. Regulamentele CEE/ONU nr. 26-02, (până la 31 decembrie 2013
34. Regulamentele CEE/ONU nr. 34-01

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice și laboratoare, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.


Studentul studiază literatura obligatorie; efectuează lucrările de laborator în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă; studiază literatura obligatorie.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice și laboratoare cu ponderea 0,6 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criteri de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la
- Examen scris
Curs
40%
examen (creativitate, structurare, corectitudine
în elaborarea răspunsurilor)
- Prezența la activtăți;
- Fișa de prezență
Seminar/
60%
- Rezultatele sarcinilor de
Lucrări de - Contribuția la desfășurarea activităților de
seminar/lucrări de laborator;
seminar
laborator
- Corectitudinea comunicării și prezentării
- Susținerea lucrărilor de
ideilor și a sarcinilor de lucru
laborator și de verificare
- Evaluări curente
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice;
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea tehnologiilor moderne în inspecții tehnice a autovehiculelor.

S.07.A.2.45. STAȚII DE SERVICE AUTO
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățămînt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul general de studii
Domeniul de formare profesională
Programul de studii superioare de licență

Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi
Transporturi
52 Inginerie și activități inginerești
527 Ingineria și tehnologia transporturilor
527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

2. Date despre unitatea de curs
2.1

Denumirea unității de curs
Volumul de lucru
Codul
al studentului

S.07.A.1.45
2.2

2.3

150

Stații de service auto
Credite
(ECTS)
5

Categoria unității de curs
S- de specialitate;
A - la alegere liberă
Ore de contact direct, zi/fr

Tipuri de activități:
a) Prelegeri
30/10
b) Seminar
45/10
Responsabilitatea pentru unitatea de curs
Departamentul
Titularul responsabil
Transporturi
Anatolie CORPOCEAN, lect.univ.

Semestrul, zi/fr
7/8
Studiul individual
30/50
45/80 – proiect de an

Cadre didactice implicate
Iurie TEZEC, conf.univ., dr.
Gheorghe Dolomanji, lect.univ.

3. Integrarea unității de curs în programul de studii superioare de licență
Unitatea de curs “ Stații de service auto” este o disciplină de specialitate la alegere liberă din componența unui
bloc de unități de curs orientat spre formarea competenței profesionale și transversale prevăzute în planul de
învățământ (anexa 1):
CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte, tehnologice,
economice, sociale, umanitare pentru rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării tehnice
a autovehiculelor;
CPL4. Executarea activităților de autoservice și de inspecția tehnică periodică în conformitate cu prevederile
actelor normative internaționale și naționale, respectarea securității muncii și ecologice;
CPL5. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea
tehnologiilor informaționale;
CPL6. Organizarea activității economice profitabilă a întreprinderii, circulației și transporturilor rutiere sigure;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării,
respectului față de ceilalți

4. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
4.1

4.2

Planul de învățământ asigură parcurgerea disciplinelor și formarea la studenții
cunoştinţelor şi abilităților după cum urmează: a) la disciplinele fundamentale matematica superioară, geometria descriptivă, desen tehnic și infografica; b) la discipline
generale – tehnologii informaționale, protecția muncii și a mediului ambiant; c) la
disciplinele socioumane – economia și dreptul transportului rutier, management și
antreprenoriat; d) la disciplinele de specialitate – construcția autovehiculelor,
diagnosticarea tehnică a autovehiculelor, utilaj tehnologic în transport auto, tehnologia
reparării autovehiculelor, exploatarea tehnică a autovehiculelor.
Conform
 Competențe-cheie/transdisciplinare:
competențelor - competența de planificare și organizare a propriei învățări atât individuale, cât și în
grup;
- competența de a comunica argumentat în limba maternă/de stat;
- competențe de a dobândi și a aplica cunoștințe de bază din domeniul matematicii,
științelor și tehnologiilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei;
- competențe de utilizare a instrumentelor cu funcție digitală, precum și folosirea
tehnologiilor informaționale în activitatea profesională
 Competențe profesionale generale:
- competențe de a aplica cunoștințele despre construcția mijloacelor de transport rutier;
- competențe de a aplica cunoștințele la desen tehnic și infografica;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinelor de economie și
Conform
planului de
învățământ

dreptul transportului rutier, management și antreprenoriat;
- competențe de a aplica cunoștințele de proiectare asistată de calculator;
- competențe de a aplica cunoștințe de diagnosticare tehnică, exploatare și reparație a
autovehiculelor;
- competențe de a aplica cunoștințele căpătate la studierea disciplinei utilaj tehnologic în
TA;
- competențe de a aplica cunoștințele de securitate și sănătate în muncă și protecție
mediului înconjurător;
- competențe de a aplica cunoștințele despre structura și funcționarea stațiilor de service
auto.

5. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
5.1

Prelegeri

5.2

Seminar

5.3.

Proiect de an

Metode și procedee: prelegerea interactivă, problematizarea, brainstorming-ul
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector cu ecran, internet
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, studiu de caz, dezbaterea.
Mijloace de instruire: tablă, carioci, laptop, proiector
Forme de activitate: frontală
Metode și procedee: explicaţia, problematizarea
Mijloace de instruire: internet cu acces la informații deschise
Forme de activitate: individuală

6. Obiectivul principal al unității de curs
Formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și atitudini dobândite de studenți în scopul realizării
la nivelul calitativ a atribuțiilor și a sarcinilor profesionale cu privire la elaborarea proiectelor tehnologice de
organizare, reconstrucție și reutilare tehnică a stațiilor de service auto de diferite tipuri precum și a
subdiviziunilor acestora.

7. Finalitățile de studiu
Studentul va fi capabil să efectueze activități de elaborare a proiectelor tehnologice de organizare,
reconstrucție și reutilare tehnică a stațiilor de service auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor acestora.

8. Conţinutul unităţii de curs
8.1. Planul tematic și repartizarea orelor de curs teoretic
Conținuturi
1. Clasificarea, caracteristica şi structura de producție a întreprinderilor auto
1.1. Clasificarea şi destinaţia întreprinderilor auto de diferite tipuri
1.2. Noțiuni generale despre structura de producție a întreprinderilor auto
1.3. Structura de producție a staţiilor de service auto urbane
1.4. Structura de producție a staţiilor de service auto amplasate pe drumuri magistrale
2. Baza tehnică productivă a întreprinderilor auto
2.1. Caracteristica fondurilor fixe ale staţiilor de service auto
2.2 Caracteristica și aprecierea bazei tehnice productive (BTP) a staţiilor de service auto
2.3 Direcţiile de dezvoltare a BTP a staţiilor de service auto
3. Noţiuni generale privind proiectarea staţiilor de service auto
3.1. Stadiile şi etapele proiectării staţiilor de service auto
3.2. Structura şi conţinutul proiectului tehnic de execuţie al staţiei de service auto
3.3. Documentele normative pentru proiectarea staţiilor de service auto. Normele de proiectare.
4. Calculul tehnologic al staţiei de service auto urbane
4.1 Calculul programului de producţie a SSA
4.2 Calculul volumelor anuale de lucru la SSA efectuate în sectoarele de producție
4.3. Calculul numărului necesar de personal al întreprinderii
4.4. Calculul numărului necesar de posturi de lucru şi de posturi auxiliare.
4.5. Calculul general al suprafeţelor încăperilor întreprinderii
5. Calculul tehnologic al staţiei de service auto amplasate pe drumuri magistrale
5.1 Calculul programului de producţie a SSA
5.2 Calculul volumelor anuale de lucru la SSA efectuate în sectoarele de producție
5.3. Calculul numărului necesar de personal al întreprinderii
5.4. Calculul numărului necesar de posturi de lucru şi de posturi auxiliare.
5.5. Calculul general al suprafeţelor încăperilor întreprinderii

nr. de ore
zi

fr

4

1

2

0,5

2

0,5

4

1,0

2

1,0

7. Proiectarea tehnologică a sectoarelor de producţie și auxiliare ale staţiilor de service auto
7.1. Organizarea procesului de producţie al sectoarelor
7.2 Noțiuni generale despre locuri de muncă
7.3. Determinarea numărului necesar de locuri de muncă şi de utilaje
7.4. Înzestrarea locurilor de muncă
7.5. Solicitarea locurilor de muncă
7.6 Organizarea deservirii locurilor de muncă
7.7 Indicatorii de mecanizare ai procesului de producţie al sectorului
7.8 Personalul sectorului
7.9 Argumentarea sistematizării sectorului cu determinarea suprafeţei reale a sectorului
7.10 Calculul necesarului de resurse energetice în sector
7.11 Securitatea şi sănătatea în muncă în sector. Ecologizarea producției
8. Proiectarea tehnologică a blocului de producţie al staţiei de service auto
8.1. Tipurile şi caracteristica generală a clădirilor de producţie ale staţiilor de service auto
8.2. Amplasarea suprafeţelor tehnologice şi auxiliare din cadrul blocului de producţie al staţiei de
service auto
9. Elaborarea planului general al staţiei de service auto
9.1. Cerinţele privind alegerea terenului pentru construcţia staţiei de service auto
9.2. Cerinţele privind amplasarea elementelor bazei tehnico-productive pe planul general al staţiei
de service auto
9.3. Indicatorii planului general
10. Cerinţele privind definitivarea desenelor de construcţie
10.1 Cerințele generale privind definitivarea desenelor în construcție
10.2 Cerinţele privind definitivarea desenului planului general al staţiei de service auto
10.3 Cerinţele privind definitivarea desenului sistematizării clădirii (blocului de producție)
10.4 Cerinţele privind definitivarea desenului sistematizării sectorului de producție
Total ore
8.2. Planul tematic și repartizarea orelor de seminar
Conținuturi

8

3

4

1

2

1

2

1

30

10

nr. de ore
zi
2
4
6
4
2
6
3
4
5
5
4
45

fr
1
2
1
2
2
1
1
10

LP 1: Indicatorii bazei tehnice productive ai BTP a staţiilor de service auto
LP 2: Parametrii geometrici şi normele de proiectare ale staţiilor de service auto
LP 3: Calculul tehnologic al SSA urbane
LP 4: Calculul tehnologic al SSA amplasate pe drumuri magistrale
LP 5: Organizarea procesului de producție al sectorului al SSA
LP 6: Determinarea și înzestrarea locurilor de muncă ale sectoarelor de producție
LP 7: Calculul necesarului de resurse energetice în sector de producție. Personalul sectorului
LP 8: Securitatea şi sănătatea în muncă în sector. Ecologizarea producției
LP 9: Sistematizarea tehnologică a sectoarelor de producție
LP 10: Sistematizarea tehnologică a blocului de producţie al staţiei de service auto
LP 11: Planul general al staţiei de service auto
Total ore
8.3. Bibliografie minimală
1. Ordin Nr.7 din 11.02.2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor RM cu privire la lista
documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul RM:
1.1 NCM A.07.02-99. Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul - cadru al
documentaţiei de proiect pentru construcţii
1.2 ONTP 01 – 91. Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto (cu excepţia anexei 5)
1.3 NCM B.01.03 – 05. Planurile generale ale întreprinderilor de producţie
1.4 NCM B.02.01–96. Parcaje auto
1.5 NCM C.02.02-04. Clădiri de producţie
1.6 NCM C.01.04-05. Clădiri administrative. Norme de proiectare
2. RNI 2001. Reguli şi Normele Igienice pentru întreprinderi de transport auto şi service auto.
3. Corpocean A., Rotaru I. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Curs universitar.
Chişinău, UTM, 2010 – 150 p.
4. Corpocean A. , Rotaru I. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto. Material didactic.
Chişinău, U.T.M., 2013 -138 p.
5. Corpocean A. Proiectarea tehnologică a staţiilor de service auto. Îndrumar pentru lucrări practice. Chişinău,
2018 – 84p.(versiunea electronică).

9. Strategii didactice de predare și învățare
Învățarea centrată pe student: prelegeri interactive, inclusiv cu utilizarea cursurilor electronice (în sistemul
Moodle), lucrări practice, proiect de an, consultaţii.

10.Sugestii pentru activitatea individuală.


Studentul studiază literatura obligatorie; elaborează proiectul de an în conformitate cu sarcina și structura
aprobată; execută sarcinile pentru acasă eliberate la lecțiile practice; studiază legislația și actele normative ce
reglementează proiectarea staţiilor de service auto, în procesul de executare a practicii de documentare studiază și
apreciază baza tehnică productivă și organizarea serviciilor auto la staţie de service auto respectivă.

11. Evaluare
11.1. Strategii de evaluare. Examen în scris cu ponderea 0,4 din nota finală. Evaluări curente la lucrările
practice, cu ponderea 0,3 din nota finală. Susținerea publică a proiectului de an, cu ponderea 0,3 din nota finală.
Tip de
Pondere din
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
activitate
nota finală
- Modul de rezolvare a sarcinilor propuse la examen
- Examen scris
Curs
40%
(creativitate, structurare, corectitudine în elaborarea
răspunsurilor)
- Prezența la activități;
- Fișa de prezență
Seminar
- Contribuția la desfășurarea activităților de seminar;
- Rezultatele
- Corectitudinea comunicării și prezentării ideilor și a
sarcinilor de
30%
sarcinilor de lucru la seminare
seminar
- Evaluări curente
Proiect de - Contribuție și creativitate la elaborarea proiectului de - Susținerea publică a
an;
proiectului de an
an
30%
- Nivelul de prezentare și de răspundere la întrebări
11.2. Standarde minime de performanță
- Realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice (curs și seminar);
- Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente;
- Elaborarea și susținerea proiectului de an în corespundere cu sarcina;
- Cunoașterea, operarea și aplicarea metodelor de elaborare a proiectelor tehnologice de organizare,
reconstrucție și reutilare tehnică a staţiilor de service auto de diferite tipuri precum și a subdiviziunilor
acestora.

