
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport I, 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 și Transporturi 
1.4 Domeniul de studii Ingineria Transporturilor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Ingineria Transporturilor si a Traficului / Inginer Transporturi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport I 
2.2 Titularul activităţilor de curs Cătălin ZAHARIA 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Cătălin ZAHARIA 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 3 
Tutorat - 
Examinări 6 
Alte activităţi ..... - 
3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru 61 
3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 
competențe anterioare acumulate la disciplinele Matematică, Introducere in tehnica 
transporturilor, Mijloace de transport. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Sală de laborator echipată corespunzător obiectivelor disciplinei (cu 
echipamente, standuri, machete corespunzătoare); de asemenea, este 
necesară dotarea cu tablă, videoproiector, calculator, etc. 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C4 - Proiectarea tehnologiilor de circulatie si conducerea operativa a circulaţiei pe reţelele 

infrastructurii de transport, pentru transportul local, regional sau international, intr-o tratare 
multimodala 
C4.2 - Utilizarea cunostintelor de baza si analizarea si selectarea principiilor si normelor de 
reglementare a circulaţiei:  pentru formarea entităţilor de transport si trafic  pentru determinarea 
capacitatii mijloacelor de transport si a capacitatii de circulatie a unui segment de infrastructura  
pentru planificarea circulaţiei. 
C4.4 - Utilizarea unor medode specifice pentru analizarea si evaluarea programul de circulatie a 
vehiculelor diferitelor moduri de transport, in raport cu indicatori de calitate adecvati pentru servicii de 
transport (consumuri energetice, costuri specifice, parametri calitativi – durată, confort, securitate, 
siguranţă). 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- cunoaşterea  schimbărilor în starea tehnică la sistemele şi elementele componente ale 
mijloacelor de transport, a evoluţiei proceselor de uzură, a tehnologiilor de întreţinere, a 
organizării sistemelor de mentenanţă, cât şi a cerinţelor privitoare la procesul de verificarea 
şi revizii tehnice a mijloacelor de transport. 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea condiţiilor tehnice de întreţinere şi exploatare, 



 

- cunoaşterea SDV-urilor aferente operaţiunilor de mentenanţă, 
- cunoaşterea ordinii operaţiunilor de întreţinere şi exploatare, 
- determinarea periodicităţii optime a lucrărilor de mentenanţă la sistemele mijloacelor de 
transport. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Necesitatea mentenanţei în procesul de exploatare a mijloacelor 
de transport. Clasificare 

2 

Prelegerea, 
Expunerea cu 

material 
suport, 

Explicația, 
Descriere și 

exemplificare, 
Conversația 

euristică, 
Dezbaterea, 

Studiu de caz. 

Tabla, 
Texte, schițe, 

grafice, 
Videoproiector 
Filme didactice 

PC 
 

2 
Criteriile de adoptare a sistemelor de mentenanţă a 
autovehiculelor. Importanţa sistemelor de mentenanţă bazate pe 
lucrări tehnice preventive 

2 

3 Recomandări cu privire la mentenanţa mijloacelor de transport 2 

4 
Aspecte caracteristice de stabilire a stării tehnice a mijloacelor 
de transport 

2 

5 
Considerații cu privire la coordonarea activităților de îngrijire 
zilnică a mijloacelor de transport 

4 

6 
Reviziile tehnice ale mijlloacelor de transport. Planificare conform 
legislației în vigoare 

4 

7 
Schimbări în starea tehnică la mecanismul motor (uzuri, 
deformări, gripaje, depuneri) 

4 

8 Schimbări în starea tehnică la sistemul de răcire  2 
9 Schimbări în starea tehnică la sistemul de ungere 2 

10 Schimbări în starea tehnică la sistemul de frânare 2 
11 Schimbări în starea tehnică la sistemul de suspensie 2 
Bibliografie minimală  

1. Terotehnica autovehiculelor, C. Mondiru, A. Boroiu, E.UPIT, 2002, 
2. Autoturisme Dacia, Ed. Tehnică, 1990, 
3. Anvelopele autovehiculelor, exploatare, întreținere, reparare, F. Căpruciu, s.a., Ed. Tehnică, 1990, 
4. Cunoașterea, întreținerea și repararea autovehiculelor, Gh. Frățilă, E.D.P. București, 1980, 
5. Note de curs, 2018 – 2019, Zaharia C. 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Tehnologia lucrărilor de mentenanţă la chiulasă 2 
Expunerea cu 
material suport 

Explicația 
Descriere și 

exemplificare 
Conversația 

euristică 
Dezbaterea 

Studiu de caz 
Exercițiul 

Experimentul 
Învățare 

asistată de 
calculator 

Tabla, 
Texte, schițe, 

grafice, 
Planșe, 

Machete, modele, 
standuri 

Materiale, 
instrumente, 

echipamente de 
laborator, 

Videoproiector 
Filme didactice 

PC, 
Acces internet, www, 

email 

2 
Verificarea şi corectarea jocului termic în mecanismul de 
distribuţie - motor 810.99, 106.20, E7J, K4M, K7J, K7J+GPL 

2 

3 
Punerea la punct a distribuţiei – motor 810.99, 106.20, E7J, 
K4M, K7J, K7J+GPL 

2 

4 Tehnologia lucrarilor de mentenanta la sistemul de răcire 2 
5 Tehnologia lucrărilor de mentenanţă la sistemul de frânare 2 
6 Revizia tehnică pentru m.a.s. (+GPL) 2 

7 Încheiere laborator 2 

Bibliografie minimală 
1. Suport  de laborator, C. Zaharia 
2. Exploatarea autovehiculelor, D. Ignat, Ed. Tehnică 
3. Automobile Dacia, Intreținere, Diagnosticare, reparare, C. Mondiru 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 
 

Întelegerea şi aplicarea corectă a 
problematicii tratate, capacitatea de 

analiză şi sinteză 

Înregistrare săptămânală 
 
 
 

Evaluare finală scrisă 

10% 
 
 
 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Cunoaşterea echipamentelor şi 
aparaturii utilizate, prelucrarea si 

interpretarea rezultatelor experimentale 
Caiet laborator & evaluare orală 40% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

- manevrarea unităţilor de măsură implicate în mărimile specifice disciplinei, 
- cunoaștere s.d.v.- uri necesare reviziilor tehnice. 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de laborator, 
19.09.2018   Cătălin ZAHARIA    Cătălin ZAHARIA 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director departament DAT, 
21.09.2018     (prestator)    
                   Adrian CLENCI, conf. dr. ing. 


