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FIŞA DISCIPLINEI 
 

ÎNCERCAREA ŞI OMOLOGAREA AUTOVEHICULELOR 
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 Autovehiculelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

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

 
Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ÎNCERCAREA ŞI OMOLOGAREA AUTOVEHICULELOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing Florin Şerban 

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar Conf.dr.ing Florin Şerban 

2.4 Anul de studii IV  2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare C  2.7 Regimul disciplinei O  

  
2. 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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 17 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 102 

3.9 Număr de credite 3 

 
3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 

Cunoştinţele dobândite la disciplinele: Mecanica, Mecanisme, Organe de maşini, 
Rezistenţa materialelor. Electrotehnica si maşini electrice, Electronica si 
automatizări, Calculul şi construcţia automobilelor. 
 

4.2 De competenţe 
Cunoştinţe şi deprinderi privind operarea cu echipamente şi mijloace specifice 
domeniilor: mecanic, electric, electronic etc. 

 
4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Condiţii adecvate pentru activităţi de predare a noţiunile teoretice 
specifice disciplinei 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 

Dotări specifice pentru un laborator: energie electrica, echipamente şi 
instalaţii pentru prezentări video, comunicaţii WI-FI. 
Dotări cu: componente ale sistemelor mecanice de automobil, aparatura 
electronică de măsurare, acces la baze de date privind documentaţii 
tehnice, standuri pentru testare şi exemplificare a principiilor sistemelor 
automobilului, traductoare. Sisteme de măsurare şi achiziţie a datelor 

 
5. Competenţe specifice acumulate 
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-  Enunţarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate la încercarea şi 
omologarea autovehiculelor rutiere. 
-  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea diferitelor tehnologii de încercare în domeniul  
autovehiculelor rutiere. 
-  Aplicarea principiilor şi metodelor clasice pentru proiectarea  tehnologiilor de încercare a 
autovehiculelor rutiere. 
-  Utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea şi adoptarea soluţiilor tehnologice 
optime utilizate la încercarea autovehiculelor rutiere. 
- Proiectarea tehnologiilor de încercare a componentelor auto şi a autovehiculelor rutiere 
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 - Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele  impuse, urmărind 

un plan de lucru prestabilit şi sub îndrumare calificată 
- Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în 
colectiv 

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

 
6. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

   Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare efectuării lucrărilor de 
cercetare experimentală. Implementarea metodelor şi mijloacelor moderne 
utilizate la încercarea autovehiculelor, subansamblurilor şi componentelor 
acestora. Cunoaşterea normelor, reglementărilor şi metodologiei de omologare 
a componentelor autovehiculelor precum şi a autovehiculelor noi. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

- Configurarea şi calibrarea aparaturii de măsurare şi achiziţie îmbarcată în 
vederea efectuării încercărilor pe cale şi în laborator 
- Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor măsurărilor utilizând tehnici 
avansate de calcul.  
-Valorificarea rezultatelor încercărilor 
 

7. Conţinuturi 

8.1. Curs  Ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

- Generalităţi privind încercarea autovehiculelor rutiere. 
Măsurarea mărimilor mecanice pe cale electrică 

2 Prelegerea, 
Explicaţia. 

Descrierea şi 
exemplificarea 

Tabla, 
Videoproiector, 

Calculator 

2 - Încercarea motorului 2 “ “ 

3 - Încercarea ambreiajului şi a cutiei de viteze 2 “ “ 

4 - Încercarea transmisiei longitudinale şi a punţilor motoare 2 “ “ 

5 - Încercarea transmisiei în ansamblu 2 “ “ 

6 - Încercarea sistemului de  direcţie 2 “ “ 

7 - Încercarea suspensiei şi a sistemului de frânare 2 “ “ 

8 
- Încercări privind determinarea maniabilităţii şi stabilităţii 
autovehiculelor 

2 “ “ 

9 
-  Încercări privind determinarea parametrilor de consum ai 
autovehiculelor 

2 “ “ 

10 
-  Încercări privind determinarea parametrilor de confort ai 
autovehiculelor 

2 “ “ 

11 
- Sisteme de măsurare şi achiziţie: tipuri, parametri, 
caracteristici şi modul de utilizare 

2 “ “ 

12 
- Utilizarea facilităţilor oferite de echipamente îmbarcate, 
bazate pe sistemul GPS, la determinarea performanţelor 
dinamice ale automobilelor. Teletransmisia datelor 

1 “ 
“ 

13 
- Evaluarea calitativă şi cantitativă a rezultatelor 
experimentale şi calculul erorilor. Prelucrarea şi valorificarea 
datelor experimentale 

2 “ 
“ 

14 
- Norme şi metode privind omologarea în domeniul 
autovehiculelor 

3 “ “ 

Bibliografie: Calculul şi construcţia automobilelor. Dinamica autov., Electronică şi automatizări, Rezistenţa 
aterialelor, Mecanica, Organe de maşini  

8.2. Aplicaţii –Laborator Ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

Măsurarea mărimilor neelectrice pe cale electrică şi 
electronică 

1 

Prelegerea, 
Explicaţia. 

Descrierea şi 
exemplificarea 

Tabla, Cataloage, 
Modele, Standuri, 

Instrumente şi 
echipamente de 

laborator, 
Videoproiector,  

Calculator, Internet. 

2 
Măsurarea mărimilor mecanice prin metode tensometrice şi 
lanţuri de măsurare 

1 “ “ 

3 Ridicarea caracteristicilor traductoarelor şi calibrarea 1 “ “ 
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acestora 

4 
Măsurarea presiunilor cu mijloace mecanice şi electronice. 
Calibrarea traductoarelor de presiune 

1 “ “ 

5 
Măsurarea forţelor şi cuplurilor, verificarea şi calibrarea 
traductoarelor de forţă şi de cuplu 

1 “ “ 

6 
Măsurarea temperaturilor, debitelor şi cantităţilor de 
combustibil 

1 “ “ 

7 
Măsurarea turaţiilor şi determinarea numărului de cicluri. 
Traductoare de turaţie şi traductoare de proximitate 

1 “ “ 

8 
Utilizarea sistemelor digitale de măsurare şi achiziţie a 
datelor (webDAQ/100, micro DAQ, P1000) şi a programelor 
de instrumentaţie virtuala (Next Wiev 2.5, Lab VIEW 7) 

2 “ 
“ 

9 

Utilizarea mijloacelor  bazate pe sistemul de poziţionare 
globală pentru determinarea performanţelor dinamice ale 
automobilelor. Determinarea preciziei poziţiei de poziţionare 
a spaţiului parcurs, acceleraţiilor şi a duratei probei. 

1 “ 

“ 

10 
Configurarea, alimentarea şi calibrarea aparaturii îmbarcate 
în vederea efectuării probelor pe cale. 

2 “ “ 

11 
Utilizarea calculatorului la prelucrare, interpretarea şi 
valorificarea datelor obţinute experimental.  

1 “ “ 

12 
Principii de proiectare şi fabricare a standurilor de încercări şi 
componentelor acestora 

1 “ “ 

Bibliografie: Şerban, Florin, Vieru, Ionel, Mijloace şi metode utilizate la încercarea automobilelor, EUP 2007, 
Şerban, Fl., Traductoare (format electronic) 

 
 

 
8.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

-  Operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti..; 

 - Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor.; 
 - Verificarea experimentala a soluţii constructive şi a calităţii reparaţiilor dacă asigură îndeplinirea cerinţelor 
funcţionale de poluare şi de siguranţă ale autovehiculelor 
 

 
9.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
1. Implicare in dezbatere    20% 
2. Evaluare finala 30% 

 
Examen, scris 

20% 
30% 

10.5 
Laborator 

Corectitudinea solutiilor adoptate si elaborate 
privind referatele de laborator 

Sustinere orala a 
referatelor, dezbatere 

50% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

- Elaborarea unor programe de încercare şi verificare. 
- Efectuarea încercărilor  utilizând standuri, echipamente şi proceduri adecvate. 
- Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor încercărilor 

 
 

 
Data completării        Titular de curs    Titular de seminar / laborator 

21../.09.../2018  Conf.dr.ing. Florin ŞERBAN              Conf.dr.ing. Florin ŞERBAN 
   
 
Data avizării în departament      Director departament, 
     21.09.2018                            Conf.  dr. ing. Adrian CLENCI 


