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FIŞA DISCIPLINEI 
 

TRANSMISII AUTOMATE 2018-2019 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Autovehicule şi Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Autovehiculelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6 Programul de studii / Calificarea Autovehicule rutiere/ ingier mecanic AR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TRANSMISII AUTOMATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Tiberiu MACARIE 

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar Prof. Tiberiu MACARIE 

2.4 Anul de studii IV  2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei S  

 
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.
1
 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp (SI disc. / sem. = Ncr. / disc. x 25 - ADD = 3x25 – 42 = 33 ore) ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 5 

Tutoriat  

Examinări 6 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual = 33 

3.8 Total ore pe semestru
2 

= 75 

3.9 Număr de credite  3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 

Competenţe acumulate la disciplinele: Desen Tehnic, Mecanică, Mecanisme, 
Organe de maşini, Rezistenţa materialelor, Dinamica Autovehiculelor şi Calculul şi 
construcţia automobilelor 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu tablă, videoproiector, calculator . 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Sala de laborator dotata cu echipamente necesare disciplinei (machete şi 
elemente componente ale transmisiilor automate), tablă, videoproiector, 
calculator 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Utilizarea cunoştinţelor teoretice şi experimentale de bază pentru analiza şi explicarea funcţionării şi 

interacţiunii sistemelor autovehiculului; 

 Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în proiectarea 
autovehiculelor, a subansamblurilor acestora şi a elementelor componente; 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea diferitelor soluţii constructive ale autovehiculelor, a 
subansamblurilor acestora şi a elementelor componente; 

 Identificarea şi utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea soluţiilor constructive propuse 
pentru îndeplinirea cerinţelor funcţionale ale autovehiculelor. 

 Proiectarea  de soluţii constructive pentru autovehicule,subansambluri şi echipamente speciale ale 
acestora, care să asigure îndeplinirea cerinţelor funcţionale şi protecţia mediului. 
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 Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, urmărind un plan 
de lucru prestabilit şi sub îndrumare calificată; 

 Realizarea dezvoltării profesionale, utilizând eficient resursele proprii şi instrumentele moderne de studiu; 

 Comunicare profesională. 

                                                 
1   Reprezintă activitățile didactice directe (ADD = Nr. ore curs x 14 + Nr. ore laborator x 14 + …) 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Dezvoltarea de competențe în domeniul Ingineriei Autovehiculelor prin 
însuşirea noţiunilor legate de transmisiile automate ale autovehiculelor. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul cursului, studentul să poată:  
- explica noţiunile de bază referitoare la automobilele echipate cu transmisii 
automate; 
- determina rapoartele de transmitere pentru diferite autovehicule ;  
- să cunoască metodologiile de calcul necesare pentrua a putea lucra în 
proiectare şi cercetare. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 
Definirea conceptului transmisiilor automate,necesitatea transmisiei 
automate. Trecutul, prezentul si viitorul transmisiilor automate  

2 

Prelegerea,  
Expunerea cu 
material suport,  

Explicația,  

Descriere și 
exemplificare,  

Conversația euristică,  
Dezbaterea,  
Studiu de caz.  

Tabla, 

Schițe, Grafice, 
Videoproiector 
Filme didactice 

PC 

2 
Noţiuni generale despre transmisiile hidrodinamice.Ecuatia generală de 
mişcare rectilinie a autovehiculelor echipate  cu transmisie hidrodinamică 

2 

3 
Ambreiaje hidraulice, Construcţie, clasificare funcţionare . parametrii 
constructivi şi funcţionali ai ambreiajelor hidraulice, Caracteristica externă 
si adimensională a ambreiajelor hidraulice. 

2 

4 

Transformatoare hidrodinamice Construcţie, clasificare funcţionare . 
parametrii constructivi şi funcţionali ai transformatorului hidrodinamic, 
Caracteristica externă si adimensională a transformatorului hidrodinamic 
Transformatoare hidrodinamice cu blocare, cu doua si mai multe 
reactoare. 

4 

5 
Noţiuni generale despre angrenaje planetare simple şi  duble,Clasificare, 
construcţie funcţionare şi determinarea rapoartelor de transmitere 

2 

6 

Transmisii hidromecanice. Soluţii constructive de cutii de viteze automate 
cu angrenaje planetare simple, cu angrenaje planetare duble şi 
combinate., funcţionare și transmiterea fluxului de putere şi determinarea 
rapoartelor de transmitere din cutiile de viteze automate. 

8 

7 
Transmisii automatizate : Soluţii constructive de cutii de viteze 
automatizate cu dublu ambreiaj, funcţionare și transmiterea fluxului de 
putere la punțile motoare. 

2 

8 

Transmisii hodrostatice. Construcţia  şi funcşionarea transmisiilor 
hidrostatice, Elemente componente, pompa, motorul şi cutia de viteze 
hidrostatice. Soluţii constructive de transmisii hidrostatice folosite la 
tractoare cu roţi şi  tractoare cu şenile. 

4 

9 Transmisii continue mecanice si electrice. Construcție și funcționare. 2   

10 TOTAL ORE 28  

 

8.2. Aplicaţii – Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 
Organizarea  generală a transmisiilor automate. Tipuri de transmisii 
automate, Elemente componente, Funcţionare. 

2 

Prelegerea,  
Expunerea cu 
material suport,  

Explicația,  

Descriere și 
exemplificare,  

Conversația 
euristică,  
Dezbaterea, 
Studiu de caz.  

Tabla, 

 Schițe, Grafice, 
Videoproiector 
Filme didactice 

PC 

2 
Construcţia şi funcţionarea ambreiajelor hidraulice. şi THD elemente 
componente, funcţionare, ambreiaje hidraulice si hidrotransformatoare cu 
blocare. 

2 

3 
Elementele componente ale CVA. Distribuitoare hidraulice, frâne cu bandă, 
frâne multidisc, ambreiaje multidisc, cuplaje unisens tip roată liberă, 
angrenaje planetare simple şi duble, frâne de blocare ale transmisiei 

2 

4 
Transmisia PRAGA 2M70,Transmisia autobasculanta Belaz . Funcţionarea 
şi  transmiterea fluxului de putere . Determinarea rapoartelor de transmitere 

2 

5 

Transmisii hidromecanice Solutie constructive Mercedes cu 5 rapoarte de 
transmitere  de mers inainte si doua  de mers inapoi.Transmisia  Ford.  . 
Funcţionarea şi  transmiterea fluxului de putere . Determinarea rapoartelor 
de transmitere  

2 

6 
Transmisii hodrostatice .Pompa si motorul hidrostatic, cutia de viteze 
hidrostatică Determinarea rapoartelor de transmitere, Funcţionarea şi  
transmiterea fluxului de putere . Determinarea rapoartelor de transmitere 

2 

7 
Refacere lucrari.Predarea temei de casa cu tema,, Soluţie constructive de 
Cutie de viteze automata moderna (min 5 rapoarte de transmitere) cu 
determinarea rapoartelor de transmitere 

2 

TOTAL ORE 14  
 

Bibliografie minimală: 

* Macarie, T., Şuster Bădărău, Helene – Transmisiii automate, Îndrumar de laborator, Editura Universităţii din Piteşti, 
2013. 
* Macarie, T.,Vieru Ionel., Şuster Bădărău, Helene - Transmisii automate, automatizate si continue pentru automobile 
Editura Universităţii din Piteşti, 2017. 
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*  Macarie Tiberiu- Note de curs, Transmisii automate,  2018.  

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite în cadrul acestei discipline permit absolvenţilor să lucreze în domeniul ingineriei autovehiculelor: 
concepţie, proiectare, încercare, omologare transmisii de autovehicule. Fiind o disciplină de specialitate, scopul său este 
pregătirea studenţilor, mai ales, pentru centre de inginerie (proiectare, cercetare, dezvoltare). 

 
10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

Prezență curs și implicare 
în dezbateri  

Discutii și evaluări orale 

 
20% 

 

Evaluare finală Examen oral 50% 

10.5 Laborator 

Realizarea lucrărilor de 
laborator. Implicare și 
activitate de-a lungul 

semestrului 

Întrebări. Discuții individuale 20% 

10.6. Temă de casă Corectitudinea rezolvării 
Prezentare orală. Discuții 

individuale 
10% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Curs – 1 punct, Laborator – minim 1 punct, Proiect- minim 0,5 puncte,  
Evaluare finală minim 2,5 puncte. 
Total – minim 5 puncte. 

 
Data completării           Titular de curs    Titular de laborator 
   25.09. 2018           Tiberiu Macarie                                             Tiberiu MACARIE
  
    
    
Data aprobării în Consiliul Departamentului,  Director de Departament,   Director de Departament, 
                              (prestator)              (beneficiar) 
.........................        Adrian Clenci, conf.      Adrian Clenci, conf. 
 

 


