
 
FIŞA DISCIPLINEI 

CAPACITĂŢILE DE AUTOPROPULSARE ŞI CONDUCERE ALE AUTOMOBILULUI 

 

anul universitar 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 Transporturilor 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Transporturi și Siguranță rutier / Masaterand ITT 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Expertiza Accidentelor de Circulație 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. emerit. dr. Ion TABACU 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Prof. univ. emerit. dr. Ion TABACU 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei S/O 
      

3. Timpul total estimat 

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

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

Tutoriat - 

Examinări 5 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 80 

3.8 Total ore pe semestru 112 

3.9 Număr de credite 5 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Parcurgerea disciplinelor: calculul şi construcţia Autoturismelor, Dinamica 
Autoturismelor, Motoare pentru Autovehicule 

4.2 De competenţe 
Competenţe acumulate la disciplinele: Desen tehnic, Metode numerice, Programarea 
calculatoarelor şi limbaje de programare, Mecanică,Auto CAD. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală cu tablă, video-proiector şi ecran 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Laboratorul disciplinei (sala T 009), Planşe, fotografii, cataloage, Machete, 
modele, standuri, Materiale, instrumente, echip. de lab, calculator. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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o utilizarea cunoştinţelor teoretice şi experimentale de bază pentru  cunoaşterea, analiza şi explicarea 
funcţionării sistemelor autoturismelor; 
o identificarea şi utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea soluţiilor constructive  destinate 
îndeplinirii cerinţelor funcţionale formulate sistemului;  
o identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în proiectarea sistemelor 
autoturismelor  si a elementelor componente; 
o conceperea de soluţii constructive ale autoturismelor şi subsistemelor acestuia prin aplicarea principiilor şi 
metodelor de bază din domeniul ingineriei autoturismelor; 
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o cunoaşterea şi conceperea soluţiilor constructive ale autoturismelor şi ale substistemelor acestora in 
concordanta cu categoriile specifice de autovehicule, prin aplicarea principiilor şi metodelor de bază din 
domeniul ingineriei autoturismelor; 
o identificarea şi elaborarea unor criterii şi metode adecvate pentru evaluarea soluţiilor constructive in 
funcţie de cerinţele funcţionale impuse; 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază 
privind elementele de bază ale reconstrucţiei accidentelor de circulaţiecostriucţiei şi 
întocmirea expertizei tehnice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 să definească elementele definitorii ale accidentului de circulaţie; 

 să cunoască modul de valorificare a informaţiilor oferite de indiciile de la locul 
accidentului in vederea reconstituirii traiectoriilor postimpact; 

 să dobândească cunostintele necesare evaluării accidentelor de cicrulaţie. 

 să cunoască metodologiile de calcul necesare stabilirii parametrilor principali şi pentru 
efectuarea calculelor de dinamica autovehiculelor 

 
 



8. Conţinuturi 

       8.1.Curs 

Nr.crt. Denumirea materiei 
Nr.ore 
alocate 

1 
Accidente de circulaţie: cauzele accidentelor de circulaţie, siguranţa circulaţiei rutiere; realizări în 
domeniul siguranţei pasive. 

2 

2 C ercetarea retrospectiva a accidentelor de circulatie rutieră 4 

3 Cercetarea, asigurarea si interpretarea urmelor  pentru efectuarea expertizei 6 

4 
Capacitatea de frânare a automobilelor: repartitia fortelor de franare la puntile automobilului, 
influenta repartitiei momentelor de franare asupra capacitatii de franare, subiectivismul aprecierii 
deceleratiei 

4 

5 
Metodici de estimare a parametrilor cinematici şi dinamici ai impactului: procedee de calcul prin 
valorificarea fenomenelor neconservative; procedee de calcul a forţei de impact si a energiei de 
deformatie.Impact autovehicul-pieton; determinarea vitezei prin valorificarea spatiului de conflict. 

8 

6 Particularitătile constatării şi cercetării daunei şi stabilirea valorii despăgubirii 4 

Total 28 

Bibliografie:  
o Nistor, N., Stoleru, M., -Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie, Ed. Militară, Bucureşti 1987. 

o Tabacu, I., ş.a.- Metode de calcul pentru parametrii cinematici ai impactului în momentele anterioare 

producerii accidentului, Simpozionul  Corpului Experţilor Tehnici "Actualitatea în expertiza tehnică"- 

Sinaia, nov.1995, vol 2.,pag.30-34. 

o Tabacu, I., s.a., - Metodici de estimare a parametrilor cinematici şi dinamici ai impactului, CONAT ’96, 

Vol. IV, Braşov, 1996. 

o Tabacu, I., - Metode şi mijloace de evaluare a urmelor accidentului în reconstituirea accidentului de 

trafic rutier , Universitatea din Braşov, Program CONEET JEP 11563/96; 

Untaru, M., s.a. –Dinamica autovehiculelor pe roţi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982. 

     8.2.Seminar 

1 Metode neconservative pentru evaluarea accidentelor de circulaţie 4 

2 Indicii oferite de urmele de la locul accidentului 2 

3 Raportul de expertiza tehnica 4 

4 Reconstrucţia  accidentelor de circulaţie  prin simulare  pe calculator 4 

Total 28 

Bibliografie:  
o Nistor, N., Stoleru, M., -Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie, Ed. Militară, Bucureşti 1987. 

o Tabacu, I., ş.a.- Metode de calcul pentru parametrii cinematici ai impactului în momentele anterioare 

producerii accidentului, Simpozionul  Corpului Experţilor Tehnici "Actualitatea în expertiza tehnică"- 

Sinaia, nov.1995, vol 2.,pag.30-34. 

o Tabacu, I., s.a., - Metodici de estimare a parametrilor cinematici şi dinamici ai impactului, CONAT ’96, 

Vol. IV, Braşov, 1996. 

o Tabacu, I., - Metode şi mijloace de evaluare a urmelor accidentului în reconstituirea accidentului de 

trafic rutier , Universitatea din Braşov, Program CONEET JEP 11563/96; 

Untaru, M., s.a. –Dinamica autovehiculelor pe roţi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982. 

     8.2. Tema de casă (activitate independentă) 

1 Primirea temei şi prezentarea breviarului 2 

2 

Elemente de 
dinamica 

accidentului: 

Cercetarea retrospectiva 2 

Asigurarea şi interpretarea urmelor 2 

Estimarea parametrilor dinamici si cinematici ai accidentului 2 

Raportul de 
expertiza 

Generarea stării de pericol 2 

Dinamica accidentului 2 

Concluzii 2 

Total 16 

Bibliografie:  
o Nistor, N., Stoleru, M., -Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie, Ed. Militară, Bucureşti 1987. 

o Tabacu, I., ş.a.- Metode de calcul pentru parametrii cinematici ai impactului în momentele anterioare 

producerii accidentului, Simpozionul  Corpului Experţilor Tehnici "Actualitatea în expertiza tehnică"- 

Sinaia, nov.1995, vol 2.,pag.30-34. 

o Tabacu, I., s.a., - Metodici de estimare a parametrilor cinematici şi dinamici ai impactului, CONAT ’96, 

Vol. IV, Braşov, 1996. 

o Tabacu, I., - Metode şi mijloace de evaluare a urmelor accidentului în reconstituirea accidentului de 

trafic rutier , Universitatea din Braşov, Program CONEET JEP 11563/96; 

Untaru, M., s.a. –Dinamica autovehiculelor pe roţi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982. 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 identificarea condițiile de perturbare a traiectoriilor normale de mers; 

 să înteleaga fenomenele de interacţiune dintre roţi şi calea de rulare; 

 definirea stării de pericol și identificarea fenomenelor neconservative; 

 cunoaşterea comportamentului de conducere al autovehiculelor; 

 să dobândească cunostintele necesare evaluarii calitătilor de maniabilitate şi stabilitate 
 

10.  Evaluare 

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

finală 



10.4 Curs 
Tema de casă 
Evaluare finală 

Prezentare portofoliu 
Examen  oral 

20% 
50% 

10.5seminar Activitate semninar Prezentare portofoliu 30% 

10.6 Standard 
minim de 

performanţă 

 să elaboreze criterii pentru stabilirea caracteristicilor constructiv pentru un tip de autovehicul; 

 să reprezinte  printr-un model de calcul condiţiile de funcţionare ale unui subsistem al 
automobilului sau al autovehiculului şi pe baza acestuia să evalueze performanţele 
autovehiculului; 

  să caracterizeze din punct de vedere dinamic condiţiile de autopropulsare şi factorii care le 
influenţează  iar pe baza acestora să stabilească limitele de utilizare ale unui autovehicul; 

 
 
Data completării        Titular de curs    Titular seminar 
19.09.2018            Prof. univ. emerit. dr. Ion TABACU                 Prof. univ. emerit. dr. Ion TABACU 
 
 
Data avizării în departament      Director de departament 
21.09.2019        Conf. dr. ing. CLENCI Adrian 


