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FIŞA DISCIPLINEI 
 

FABRICAREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR-1, anul universitar 2017-2018 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Automobile și Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria autovehiculelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Autovehicule Rutiere / Inginer Autovehicule Rutiere 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FABRICAREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR-1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof univ dr ing Gheorghe CRIVAC 

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar Sef lucr dr ing Sorin ILIE 

2.4 Anul de studii III  2.5 Semestrul II  2.6 Tipul de evaluare E  2.7 Regimul disciplinei O  

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 
Competente de proiectare sisteme / subsisteme, masuratori tehnice, calculul 
tolerantelor, calcul statistic. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu tablă, videoproiector 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Laborator dotat cu aparatură pentru măsurarea şi analiza preciziei 
sistemului tehnologic, dispozitive,utilaje de laborator și standuri 
specializate. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Prezentarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de 
fabricare pentru autovehicule rutiere 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea diferitelor tehnologii de fabricare pentru autovehicule 
rutiere. 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru proiectarea  tehnologiilor de fabricare pentru autovehicule 
rutiere. 

 Identificarea şi aplicarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea calităţii sistemelor de fabricare 
pentru autovehicule rutiere. 

 Proiectarea sistemelor de fabricare pentru autovehicule rutiere. 
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 Dezvoltarea capacităţii de a se integra şi de a lucra în echipă. 

 Stimularea unei gândiri şi abordări tehnologice. 

 Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi a autonomiei în derularea de activităţi. 

 Cultivarea valorii conceptelor de inginer şi inginerie. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a principiilor fundamentale 
ale fabricarii autovehiculelor şi a pieselor acestora. 
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7.2 Obiectivele 
specifice 

-Cunoașterea principiilor de alegere a materialelor,semifabricatelor,preciziei impuse la 
fabricare si a metodelor de fabricare a  autovehiculelor; 
-Cunoaşterea caracteristicilor de bază  procedeelor de fabricare a pieselor si  a 
agregatelor autovehiculelor; 
-Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea unor situaţii bine definite 
privind proiectarea tehnico-economică a unui proces de fabricare  a autovehiculului 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Ore 
Metode   de 

predare 
Observaţii 
Resurse folosite 

1 Analiza structurala a sistemului autovehicul 3 

Prelegere, 
dezbatere 

Aparatura video 

2 
Procese de productie;Procese tehnologice de prelucrare si 
documentele tehnologice;Proiectarea generala a proceselor 
tehnologice de prelucrare 

6 

3 
Semifabricate si adaosuri de prelucrare;Dimensiuni si tolerante 
specifice pieselor de autovehicule;Formarea suprafetelor;Bazarea 
si fixarea pieselor la precese de fabricare si de reparare. 

6 

4 
Precizia de prelucrare a pieselor;Influiente asupra preciziei de 
prelucrare.Calitatea suprafetelor si influienta ei asupra preciziei de 
prelucrare;Erori de prelucrare si de masurare. 

6 

5 
Metode si procedee de prelucrare in procesul de fabricare a 
categoriilor specifice de piese metalice/nemetalice din constructia 
de autovehicule. 

9 

6 
Metode si procedee de asamblare specifice constructiei de 
autovehicule. 

9 

7 Analiza performantelor sistemului si subsistemelor autovehiculelor. 3 

Bibliografie 
1. Baciu, E., Crivac, Gh. – Fabricarea şi repararea industrială a autovehiculelor – îndr de lab., IIS Piteşti, 1985. 
2. Baciu, E., Crivac, Gh. – Tehnologia reparării automobilelor – îndrumar de proiectare, Litografia I.I.S.Piteşti, 
1985. 
3. Marincaş, D., Abăităncei, D. – Fabricarea şi repararea autovehiculelor, E.D.P., Bucureşti, 1982.. 
4. Nicolae, V., Crivac, Gh., Ilie, S. – Fabricarea şi repararea industrială a autovehiculelor, Editura Universităţii 
din Pitesti, 2001. 
5. . Nicolae, V., Crivac, Gh., Ilie, S. – Repararea automobilelor, Editura Universităţii din Pitesti, 2005. 
6. Picoş, C. ş.a. – Normarea tehnică pentru prelucrări prin aşchiere (vol.I, II), Editura Tehnică, Bucureşti, 1979. 
7. Picoş, C. ş.a. – Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin aşchiere (vol.I, II), Editura Universitas, 
Chinişău, 1992. 
8. Vlase, A. ş.a. – Regimuri de aşchiere, adaosuri de prelucrare şi norme tehnice de timp (vol.I, II), Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1983. 
9.Banu Ilarion,Bazele proiectarii proceselor tehnolgice de fabricare in constructia de  masini,EUP,2005 
10..G.Chirita,G.Crivac,V.Rizea,Tolerante si control dimensional,EUP 2010. 

8.2. Aplicaţii –Laborator 
Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Controlul statistic al preciziei prelucrarii pieselor cilindrice de tip 
bolt-masuratori,calcul . 

Studiu de caz, 
dezbatere, lucru în 

echipă 

Micrometre,pasa
metre,ortotest 

2 
Precizia geometrica a masinilor de frezat-determinari 
practice,reglaje 

Studiu de caz, 
dezbatere, lucru în 
echipă 

Masina de 
frezat,epruveta,dis

p de control 

3 
Precizia geometrica a strungurilor normale-determinari 
practice,reglaje 

Studiu de caz, 
dezbatere, lucru în 
echipă 

Strung 
normal,dornuri 
etalon,disp de 

control 

4 
Analiza structurala a dispozitivelor de lucru-
masuratori,determinarea preciziei disp. 

Studiu de caz, 
dezbatere, lucru în 
echipă 

Disp de lucru/ 
control/ 

asamblare,mijl de 
control 

5 
Fabricarea pieselor din materiale plastice,aplicatie practica 
(protocol de colaborare). 

Studiu de caz, 
dezbatere, lucru în 
echipă 

Masina injectie 
mase plastice/ 
termoformare/ 

,spumare-
colaborare 

6 
Control tridimensional-analiza robotului,masuratori si determinarea 
preciziei de masurare la pieselor de automobil. 

Studiu de caz, 
dezbatere, lucru în 
echipă 

Brat de masurare 
3D, 

7.Intocmirea situatiei activitatii de laborator 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: Inginer mecanic, Inginer autovehicule rutiere,  
Inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole, Specialist prestaţii vehicule, Specialist mentenanţă mecanică 
echipamente industriale, Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice. 
 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

Participare activă la curs, răspunsuri corecte la 
întrebări, interes pentru disciplină 
Temă casă, studiu de caz 
Evaluare finală 

Înregistrare săptămânală 
 
Susţinere orală, dezbatere 
Scris 

- 
30% 
40% 

10.5 
Laborator 

Studiu de caz, interpretarea rezultatelor 
experimentale 
 

Susţinere orală, dezbatere 
 

30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

 Analiza și evaluarea operaţiilor unui proces tehnologic de fabricare de complexitate relativ 
redusă. 

 
Data completării        Titular de curs    Titular de seminar / laborator 

25.09.2017   prof. univ. dr. ing. Gh. CRIVAC  sef lucr. dr. ing. Sorin ILIE  
    
 
Data avizării în departament      Director de departament 
     29.09.2017        conf. univ. dr. Adrian CLENCI 


