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ARGUMENT 
 

Urmarea proiectului finanțat prin Programul Erasmus+ "NOI ÎNVĂȚĂM PRACTICÂND" 2018-1-

RO01-KA102-047923, desfășurat pe perioada 01.09.2018 – 31.08.2021, beneficiar LICEUL 

TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, este elaborarea acestui material.  

Ghidul este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi agentul economic şi are în 

vedere: 

•  nevoile și interesele de învățare ale elevilor; 

• resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii 

economici); 

• cerinţele locale pentru pregătirea în calificările: Mecanic auto și Tinichigiu-vopsitor auto, care 

să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă; 

Conţinuturile tematice au o structură axată atât pe caracterul aplicativ, permiţând elevilor să-şi 

poată dezvolta unitățile de rezultate ale învățării tehnice specializate  pentru  calificarea "Mecanic 

auto": 

 7.Pregătirea automobilelor pentru exploatare;  

 8. Întreținerea și repararea automobilelor. 

iar pentru calificarea "Tinichigiu-vopsitor auto" unitățile de rezultate ale învățării tehnice 

specializate: 

  7.Construcția și funcționarea automobilului; 

  8.Întreținerea și repararea elementelor de caroserie;   

 10. Vopsirea elementelor de caroserie. 

Scopul ghidului este de a evidenția lucrările desfășurate în service-ul auto pe perioada a 2 

săptămâni de mobilitate, în care elevii au fost solicitați în multe activităţi practice, care le-au 

stimulat creativitatea şi au dus la o lărgire semnificativă a experienţei şi aplicarea cunoştinţelor 

dobândite prin unitățile de rezultate.  

De asemenea sunt evidențiate testele de evaluare și certificatul ,,Europass Mobility" pe care 

fiecare elev l-a obținut urmare a stagiului de practică. 

Materialul este clar enunţat într-o manieră ce presupune acumularea şi consolidarea treptată de 

cunoştinţe.  

Ghidul nu acoperă în totalitate cerinţele din Standardele de Pregătire Profesională. Pentru 

obţinerea Certificatului de atestare profesională, este necesară validarea tuturor competenţelor 

conform criteriilor de performanţă şi a probelor de evaluare cuprinse în SPP. 

Această lucrare nu  conţine exemple şi soluţii pentru diversele probleme apărute în procesul 

instructiv educativ, ci reprezintă o variantă care să-l conducă pe instructor  la o evaluare cât mai 

exactă a deprinderilor şi priceperilor formate la elevi. 
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LISTA UNITĂŢILOR DE REZULTATE DIN STANDARDELE DE PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ  PE CARE SE FUNDAMENTEAZĂ  

ACORDURILE DE ÎNVĂȚARE  
 
 

Conform STANDARDELOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Anexa 2 la OMENCS 

nr.4121/13.06.2016 unitățile de rezultate ale învațării tehnice specializate sunt: 

-pentru calificarea MECANIC AUTO: 

 7. Pregătirea automobilelor pentru exploatare  

 8. Întreținerea și repararea automobilelor 

 - pentru calificarea TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO 

7. Construcția și funcționarea automobilului  

8. Întreținerea și repararea elementelor de caroserie  

10. Vopsirea elementelor de caroserie. 

Domeniile de competențe cheie integrate și dezvoltate în cadrul unităților de rezultate ale ale 

învațării tehnice specializate sunt: 

Competenţe de comunicare 

Competenţe de ştiinţe şi tehnologie 

Competenţa de a învăţa să înveţi: 

Competenţe sociale şi civice: 

Competenţe antreprenoriale: 

Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală 
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Calificarea MECANIC AUTO 

Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 7 
 PREGATIREA AUTOMOBILULUI PENTRU EXPLOATARE 

 

Rezultate ale învățării 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

7.1.1.Compunerea generală a automobilului 
7.1.2.Parametrii caracteristici ai mijloacelor de 
transport rutier 
7.1.3.Clasificarea automobilelor 
7.1.4.Transmisia automobilului 
7.1.5.Sistemele de conducere 
7.1.6.Organele de susţinere şi propulsie 
7.1.7. Echipamentul electric 

7.2.1.Localizarea pe automobil a componentelor şi 
identificarea legăturilor funcţionale cu alte 
componente 
7.2.2.Compararea diferitelor variante constructive 
ale componentelor auto din punct de vedere, 
funcţional, al performanţelor, avantajelor, 
dezavantajelor şi domeniilor de 
utilizare 

7.3.1.Manifestarea interesului continuu față 
de perfecționarea propriei activități, adoptarea 
noilor tehnologii și echipamente moderne 
7.3.2. Manifestarea interesului faţă de 
evoluţiile tehnologice din domeniul 
construcţiei şi funcţionării automobilului, 
incusiv prin 
identificarea unor repere istorice 
7.3.3.Asumarea responsabilității în utilizarea 
corectă a documentației tehnice în vederea 
asigurării funcționării optime și sigure a 
automobilului , precum și în vederea unei  
corecte informări. 
7.3.4.Asumarea cu responsabilitate a 
sarcinilor primite, 
7.3.5.Colaborarea eficientă cu ceilalți angajați 
7.3.6.Adoptarea unei conduite responsabile 
față de mediu,prin reciclarea deșeurilor. 
7.3.7.Preocupare pentru menținerea 
curățeniei și asigurarea condițiilor  de lucru la 
locul de muncă. 
7.3.8.Respectarea procedurilor interne 
privind lucrările de mentenanță de bază și 
revizii tehnice 
7.3.9.Manifestarea interesului pentru 
propunerea de soluții alternative pentru 

7.1.8.Documentația tehnică a automobilului 7.2.3.Extragerea din documentatia tehnica a valorii 
parametrilor generali ai automobilului și a 
parametrilor funcționali ai componentelor auto în 
diferite regimuri (optimale,limită,avarie) 

7.1.9.Etape și operații de pregătire a 
automobilului nou: 
-protejarea vehiculului 
-identificarea vehiculului 
-culegerea și utilizarea datelor tehnice 
-pregătirea utilajului și ridicarea vehiculului 
-scoaterea elementelor de securitate a 
transportului 
-efectuarea reglajelor 
-ajustarea nivelului fluidelor și presiunilor 
conform prescripțiior tehnice ale onstructorului  
-punerea plăcuțelor de înmatriculare 
7.1.10.mijloace de lucru utilizate la  regătirea 
automobilului nou 

7.2.4.Aplicarea procedurior de pregătire 
automobilului nou : 
-protejarea vehiculului 
-identificarea vehiculului 
-culegerea și utilizarea datelor tehnice 
-pregătirea utilajului și ridicarea vehiculului 
-scoaterea elementelor de securitate a transportului 
-efectuarea reglajelor 
-ajustarea nivelului fluidelor și presiunilor conform 
prescripțiior tehnice ale constructorului  
-punerea plăcuțelor de înmatriculare 
7.2.5. Exploatrea corectă a mijloacelor de lucru 
pentru pregătirea automobilului nou. 
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Rezultate ale învățării 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

7.1.11. Operații și mijloace de lucru  utilizate 
pentru mentenanța de bază a 
automobilelor(verificări sumare ale 
auromobilului , curățarea, spălarea  
- înlocuirea fluidelor,controlarea și ajustarea 
nivelurilor și presiunilor 
-înlocuirea consumabilelor, înlocuirea pneurilor 
echilibrarea roților, înlocuirea pieselor simple 
-inițializarea martorilor de întreținere , 
completarea fișei de lucru și transmiterea 
informației 
7.1.12. Revizii tehnice periodice (RT1 SI RT2), 
revizii tehnice sezoniere (RTS) ale 
automobilelor 
7.1.13. Norme de sănătate și securitate în 
muncă 
7.1.14. Norme de protecție a mediului 

7.2.6. Efectuarea mentenanţei de bază, conform 
fişelor de întreţinere standardizate: 
-Identifică piesele pereche 
-Execută operaţiile de montare / demontare a 
componentelor automobilului; 
7.2.7. Efectuarea operațiilor specifice reviziilor 
tehnice periodice și sezonire ale automobilelor 
 7.2.8. Aplicarea normelor de de sănătate şi 
securitate în muncă; 
7.2.9. Aplicarea normelor de protecţia mediului; 
7.2.10. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a 
celui de specialitate; 
7.2.11.Comunicarea/ Raportarea rezultatelor 
activităţii profesionale desfăşurate 

remedierea defecțiunilor 
7.3.10.Asumarea și menținerea unui 
comportament responsabil față de : 
-îndeplinirea corectă a sarcinilor primite 
-utilizarea mijloacelor de lucru în deplină 
securitate 
-încadrarea în timpii normați specifici 
lucrărilor de reparații  
-respectarea proceselor și tehnologiilor de 
execuție  
-ndeplinirea sarcinilor care îi revin în cadrul 
echipei 
-întocmirea și transmiterea documentației 
tehnice 
7.3.11. Preluarea inițiativei în rezolvarea unor 
probleme. 
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Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 8 
ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOMOBILELOR 

 

Rezultate ale învățării  

Cunoștințe Abilități Atitudini 

8.1.1.Evaluarea preliminară a defectelor  
automobilului simptome de funcționare defectuoasă 
a automobilului și cauze posibile , operații de control 
preliminar 

.8.2.1.Colectarea și interpretarea informațiilor 
furnizate de client  
8.2.2.Evaluarea inițială a stării tehnice a 
automobilului 

8.3.1. Respectarea procedurilor interne privind 
preluarea automobilului de la client și 
realizarea verificărilor preliminare 
8.3.2.Colaborarea eficientă cu ceilalţi angajaţi 

8.1.2.Sisteme de diagnoză din construcția 
automobilului 
8.1.3. Documentația tehnică utilizată pentru 
evaluarea sumară a defectelor 
8.1.4.Mijloace utilizate la controlul tehnic și de 
identificare a anomaliilor în funcționarea 
automobilelor 
8.1.5.Metode și proceduri de testare a automobilului 
 
 

8.2.3.Propunerea și argumentarea  unei intervenții 
specializate 
8.2.5.Culegerea și utilizarea datelor tehnice 
necesare pentru evaluarea sumară a defectelor 
8.2.6.Utilizarea corectă a mijloacelor tehnice pentru 
controlul stării tehnice a automobilelor 
8.2.7.Executarea operațiilor de control , verificare și 
procedurilor specifice de testare a automobilului 

8.2.8.Completarea fișei de lucru 

8.3.3. Respectarea procedurilor interne privind 
controlul stării tehnice a automobilului,  
Stabilirea unui diagnostic, propunerea 
intervențiilor necesare și completarea 
documentelor specifice 
8.3.4.Asumarea şi menţinerea unui 
comportament responsabil faţă de: 
- îndeplinirea sarcinilor; 
- utilizarea corectă a mijloacelor de lucru; 
- respectarea normelor de securitate / calitate 
- utilizarea raţională a resurselor 

8.1.6.Proceduri de pregătire a automobilului în 
vederea realizării intervențiilor 
 
 
 

8.2.9.Pregătirea postului de lucru pentru realizarea 
intervenției  
-protejarea vehiculului 
-identificarea vehiculului 
-culegerea și utilizarea datelor tehnice 

8.3.5. Preocupare pentru menţinerea 
curăţeniei şi asigurarea condiţiilor de lucru la 
locul de muncă; 
8.3.6.  Asumarea  respectării procedurlor 
interne cu privire la pregătirea automobilului în 
vederea realizării intervențiilor 

8.1.7. Lucrări de reparaţii simple ale vehiculelor 
rutiere: 
- demontarea componentelor 
-înlocuirea/repararea pieselor defecte 
-remontarea componentelor 
- realizarea reglajelor 
-verificarea stării tehnice a automobilului în urma 

8.2.10. Efectuarea intervenţiilor necesre 
asupra unui vehicul rutier, pe baza evaluării iniţiale: 
-demontarea componentelor 
-înlocuirea / repararea pieselor defecte; 
-remontarea componentelor 
-realizarea reglajelor 
-verificarea stării tehnice a automobilului în urma 

8.3.7 Respectarea cerințelor producătorilor cu 
privire la organizarea atelierelor de reparații 
auto 
8.3.8.Respectarea procedurilor interne cu 
privire la intervenţiile realizate 
8.3.9. Respectarea normelor de timp pentru 
operaţiile efectuate la locul de muncă 
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Rezultate ale învățării  

Cunoștințe Abilități Atitudini 

intervenţiilor 
-montarea şi instalarea accesoriilor 
-efectuarea micilor lucrări de ajustare; 
-completarea fişei de lucru şi furnizarea informaţiilor 
necesare facturării lucrărilor. 
8.1.8. Norme de sănătate şi securitate în muncă 
8.1.9. Norme de protecţia mediului 

intervenţiilor 
-montarea şi instalarea accesoriilor 
-efectuarea micilor lucrări de ajustare 
-completarea fişei de lucru şi furnizarea informaţiilor 
necesare facturării lucrărilor. 
8.2.11.Aplicarea normelor de sănătate şi securitate 
în muncă 
8.2.12.Aplicarea normelor de protecţia mediului 
8.2.13.Utilizarea calculatorului în redactarea şi 
completarea diverselor documente / rapoarte / 
grafice 
8.2.14.Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a 
celui de specialitate 
8.2.15.Comunicarea/ Raportarea rezultatelor 
activităţii profesionale desfăşurate 

8.3.10.Abordarea soluţiilor tehnice noi 
8.3.11.Manifestarea tactului, solicitudinii şi 
competenţei profesionale în relaţiile cu colegii 
de echipă, şefii sau beneficiarii 
8.3.12. Asumarea iniţiativei şi demonstrarea 
responsabilităţii în rezolvarea unor probleme; 
8.3.13. Oferirea de sugestii şi acceptarea 
ideilor noi, respectând opiniile celorlalţi 
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Calificarea TINICHIGIU VOPSITOR AUTO  
Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 7: 
CONSTRUCȚIA SI FUNCȚIONAREA AUTOMOBILULUI 

 

Rezultate ale învăţării  

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

7.1.1.Noțiuni  generale despre automobile 
7.1.2.Părțile componente ale automobilelor 
-motoare cu ardere internă (definiție, rol 
funcțional, clasificare, prinicipii de 
funcționare, variante constructiver, 
mecanisme, instalații și sisteme) 
- transmisia automobilului (rol, componente,  
variante constructive) 
- Sistemele de conducere automobilului  (rol, 
componente,  variante constructive) 
- Organele de susţinere şi 
propulsie (rol, componente,  variante 
constructive) 
- Echipamentul electric(rol, componente,  
scheme, variante principii de funcționare) 
7.1.3.Documentația tehnică a automobilului 
7.1.3 Parametrii si mărimi caracteristice 
pentru funcționarea automobilului 
7.1.3 Prescripții tehnice privind exploatarea 
automobilelor 
7.1.3. Norme de sănătate și securitate în 
muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, 
de protecție a mediului care trebuie 
respectate în timpul exploatării automobilelor 

7.2.1. Folosirea terminologiei de specialitate pentru a 
comunica despre construcția si functionarea 
automobilului 
7.2.2.Localizarea pe automobil a componentelor şi 
identificarea legăturilor funcţionale cu alte componente 
7.2.3.Explicarea principiului de funcționare a unor 
sisteme, instalații și componente din construcția 
automobilului 
7.2.4. Alegerea soluției constructive potrivite  pentru o 
situație dată  în funcție de tipul automobilului și 
performanțele cerute 
7.2.5. Extragerea parametrilor și mărimilor 
caracteristice pentru funcționarea automobilului din 
documentația tehnică 
7.2.6. Selectarea aparatelor de măsură și control 
necesare pentru urmărirea funcționării corecte a 
automobilului 
7.2.7. Efectuarea operațiilor de măsurare specifice în 
documentația tehnică 
7.2.8. Folosirea corectă a mijloacelor de măsură și a 
formulelor de conversie pentru parametrii tehnici  
7.2.9. Prelucrarea rezultatelor măsurătorilor cerute de 
procedură și compararea cu datele tehnice de referință 
7.2.10 Completarea fișei de lucru 
7.2.11. Aplicarea prescripțiilor privind exploatarea 
automobilelor 
7.2.12 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în 
muncă, de prevenire și stingere a incendiilor și de 
protecţia mediului în timpul exploatării automobilelor 

7.3.1. Accesararea unor surse variate pentru a 
obține informații necesare rezolvării unor 
probleme specifice locului de muncă 
7.3.2. Menținerea unui interes continuu pentru 
față de evoluțiile tehnologice din domeniul auto 
7.3.3.Asumarea răspunderii pentru prevenirea 
și reducerea impactului negativ asupra 
mediului 
7.3.4. Respectarea procedurilor interne cu 
privire la determinarea parametrilor /mărimilor 
caracteristice pentru funcționarea 
automobilelor 
7.3.5.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, 
în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 
muncă 
7.3.6. Asumarea şi menţinerea unui 
comportament responsabil faţă de: 
-îndeplinire a sarcinilor primite 
-utilizarea corectă a mijloacelor de lucru 
-calitatea lucrărilor realizate 
-utilizarea raţională a resurselor 
-protecția mediului 
-reciclarea deșeurilor 
7.3.7 Asumarea  inițiativei în rezolvarea unor 
probleme 
7.3.8. Respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă, de prevenire și stingere a 
incendiilor și de protecţia mediului în timpul 
exploatării automobilelor 
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Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate 8: 
ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA ELEMENTELOR DE CAROSERIE 

 

Rezultate ale învăţării  
 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

8.1.1. Defecte şi remedieri ale cadrului 
automobilului 
8.1.2. Defecte şi remedieri ale caroseriei 
automobilului 
8.1.3. Garnituri interioare și tapițeria 
automobilului 
8.1.4 Securitatea caroseriilor 
8.1.5 Organele de rulare ale automobilelor 

8.2.1.Identificareapărţilor constructive ale cadrului şi 
caroseriei 
8.2.2.Folosirea terminologiei de specialitate pentru a 
comunica în legătură cu părţile constructive ale cadrului şi 
caroseriei, respectiv cu defectele, întreţinerea şi repararea 
acestora 
 

8.3.1. Menţinerea unui interes continuu faţă 

solţiile tehnologice moderne pentru cadrul şi 

caroseria autovehiculelor 
 

8.1.6.Organizarea activităţii de 
întreţinere a cadrului şi caroseriei 
8.1.7.Tehnologii moderne de întreţinere 
şi remediere a caroseriilor; 

 

8.2.2. Aplicarea legislaţiei şi reglementărilor privind 
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi 
stingerea incendiilor 
8.2.3. Efectuarea întreţinerii curente a cadrului şi caroseriei 
8.2.4. Efectuarea verificărilor şi măsurărilor cerute de 
procedurile specifice pentru identificarea defectelor cadrului 
/ caroseriei; terminologiei de specialitate pentru a comunica 
în legătură cu părţile constructive ale cadrului şi caroseriei, 
respectiv cu defectele, întreţinerea şi repararea acestora 
8.2.5.Stabilirea unei tehnologii de remediere a elementelor 
de caroserie pentru o situaţie dată; 
8.2.6.Înlocuirea ansamblurilor nedemontabile (lipite, nituite, 
sudate) 
8.2.8.Remedierea principalelor elemente deformate (şasiu-
caroserie şi elemente de caroserie) şi a defecţiunilor 
sistemului de rulare (suspensie, punţi, roţi) 
8.2.9. Prezentarea unui raport de activitate 

8.3.2. Urmărirea continuă a noutăţilor cu 
privire la materialele şi tehnicile de întreţinere / 
reparare a elementelor de caroserie 
8.3.4.Respectarea procedurilor interne cu 
privire la întreţinerea şi repararea elementelor 
de caroserie automobilelor 
8.3.6. Pregătirea atentă a locului de muncă şi 
menţinerea curăţeniei, astfel încât să asigure 
condiţii bune pentru el şi pentru colegii de 
echipă 
8.3.7. Asumarea şi menţinerea unui 
comportament responsabil faţă de: 
-îndeplinirea a sarcinilor primite 
-utilizarea corectă a mijloacelor de lucru 
- utilizarea raţională a resurselor 
-protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor 
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8.1.8. Norme de sănătatea şi securitatea 
muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi de protecţie a mediului 
 

8.2.10. Aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea 
muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie 
a mediului 
 

8.3.7. Asumarea şi menţinerea unui 
comportament responsabil faţă de: 
-îndeplinirea a sarcinilor primite; 
-utilizarea corectă a mijloacelor de lucru; 
utilizarea raţională a resurselor; 
-protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor; 
8.3.8. Asumarea iniţiativei pentru rezolvarea 
unor probleme specifice întreţinerii şi reparării 
elementelor de caroserie;  
8.3.9. Respectarea normelor de sănătatea şi 
securitatea muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi de protecţie a mediului 
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Unitatea de rezultate ale învăţării tehnice specializate10: 
VOPSIREA ELEMENTELOR DE CAROSERIE 

 

Rezultate ale învăţării  

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

10.1.1.Coroziunea şi protecţia anticorozivă a 
pieselor metalice ale autovehiculelor 
10.1.2 Tipuri de protecție anticorosivă utilizate în 
constructia automobilului: 
-Protecția anticorosivă prin acoperiri metalice 
-Protecția anticorosivăprin acoperiri nemetalice 
- Protecția anticorosivă a pieselor din materiale 
plastice si și elastomeri 
10.1.3. Protecţia anticorosivă a altor materiale 
folosite la autovehicule 

10.2.1 Folosirea terminologiei de specialitate 
pentru a comunica în legătură cu coroziunea şi 
protecţia anticorozivă; 
10.2.2.Identificarea factorilor care determină 
apariția coroziunii; 

 

10.3.1. Menţinerea unui interes continuu faţă de 
evoluţiile materialelor şi tehnicilor de vopsire a 
automobilelor 
 

10.1.4. Produse cosmetice pentru protecţia 
anticorosivă 
 

10.2.3. Folosirea terminologiei de specialitate 
pentru a comunica în legătură cu materialele, 
mijloacele şi metodele de vopsire a elementelor 
de caroserie 

10.3.2. Respectarea procedurilor interne cu privire 
la vopsirea automobilelor 
 

10.1.5. Organizarea activităţii de vopsire a 
automobilelor: 
-Norme de sănătatea şi securitatea muncii de 
prevenire şi stingere a incendiilor specifice 
lucrărilor de vopsire a automobilelor 
-Mijloace de lucru utilizate la vopsirea 
automobilelor.  
10.1.6. Norme de sănătatea şi securitatea muncii 
10.1.7. Norme de protecţia mediului. 

10.2.4. Stabilirea procedeelor, sculelor, 
dispozitivelor şi materialelor specifice vopsirii 
10.2.5.Pregătirea suprafeţelor pentru vopsire 
10.2.4. Aplicarea tehnologiilor de vopsire la o 
suprafaţă dată 
10.2.6. Efectuarea verificărilor şi măsurărilor 
cerute de procedurile specifice pentru 
identificarea defectelor apărute la vopsire; 
10.2.7.Remedierea defectelor apărute la vopsire 
10.2.8. Utilizarea metodelor standardizate de 
asigurare a calităţii 
10.2.9.Prezentarea unui raport de activitate 
10.2.10.Aplicarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă 
10.2.11.Aplicarea normelor de protecţia mediului 

10.3.3. Colaborarea eficientă cu ceilalţi angajaţi; 
10.3.4. Asumarea şi menţinerea unui comportament 
responsabil faţă de: 
-îndeplinirea a sarcinilor primite; 
-utilizarea corectă a mijloacelor de lucru; 
-utilizarea raţională a resurselor; 
--protecţia mediului şi reciclarea deşeurilor; 
10.3.5. Asumarea iniţiativei pentru rezolvarea unor 
probleme specifice vopsirii elementelor de caroserie 
10.3.6.Preocupare pentru accesarea unor informaţii   
din surse variate necesare rezolvării sarcinilor de 
lucru (Internet, baze de date etc.). 
10.3.7. Respectarea normelor de sănătatea şi 
securitatea muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi de protecţie a mediului 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 
A GRUPULUI -ȚINTĂ 

 
Calificarea: Mecanic auto/Tinichigiu-vopsitor auto 
Numele si prenumele elevului:................................................................. 
Data:................................ 
 
Încercuiți răspunsul corect din enunțurile de mai jos 
 
1. Câte tipuri de supape pe fiecare cilindru există într-un motor în patru timpi: 
a) O supapă; 
b) Două supape 
c) Trei supape 
d) Patru supape 
2. Dimensiunea supapei de admisie a motorului este: 
a) La fel ca cea a supapei de evacuare 
b) Mai mică decât cea a supapei de evacuare 
c) Mai mare decât cel al supapei de evacuare 
d) Nu depinde de dimensiunea supapei de evacuare 
3. Deschiderea și închiderea unei supape se efectuează prin: 
a) Un camă și un arc 
b) Un zăvor și o camă 
c) Presiunea gazului și camă 
d) Cilindrul, vid și arc 
4.La motoarele moderne cu patru timpi, supapa de evacuare se deschide doar: 
a) Înainte de PMS 
b) După PMS  
c) Înainte de PMI 
d) După PMI 
5. La motoare moderne în patru timpi, supapa de admisie se deschide doar: 
a) Înainte de PMS 
b) După PMS  
c) Înainte de PMI 
d) După PMI 
6. Sistemul de transmisie transmite _________ de la motor la roți. 
a) Viteza 
b) Puterea 
c) curent 
d) Presiune 
7.Încărcăturile suportate de un cadru auto sunt: 
a) Greutatea corpului, pasagerilor și încărcăturilor de marfă 
b) Cuplul motorului și transmisiei 
c) Impactul brusc al coliziunilor 
d) Toate cele menționate 
8.Sistemul electric al unui automobil conține una dintre următoarele: 
a) Baterie 
b) Alternatoarele 
c) sisteme de iluminat 
d) Toate cele menționate 
9. Capacul care acoperă partea superioară a motorului într-o mașină și situat în față este 
numit:  
a) Gill 
b) Suptafață moale 
c) Capota 
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d) Spoiler 
10.De ce se folosesc "barele de protecție" la automobile 
a) Pentru a reduce impactul în cazul coliziunilor cu viteză redusă 
b) îmbunătățirea aerodinamicii unei mașini 
c) Creșterea performanțelor motorului 
d) Niciuna dintre cele menționate 
 
 
 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
TEST DE EVALUARE INIȚALĂ 

A GRUPULUI ȚINTĂ 
 
 
Calificarea: Mecanic auto/Tinichigiu-vopsitor auto 
 
1. Răspuns: b Explicație: Un cilindru de motor în patru timpi are 2 tipuri de supape: de admisie și 

de evacuare. 

2. Răspuns: b Explicație: Supapa de evacuare are o dimensiune mai mare decât supapa de 

admisie. 

3. Răspuns: a Explicație: O supapă de motor este deschisă de o camă și este închisă de un arc. 

4. Răspuns: c Explicație: Supapa de evacuare se deschide înainte ca pistonul să ajungă la punctul 

mort inferior. 

5. Raspuns a Explicație: Supapa de admisie se deschide înainte ca pistonul să atingă punctul mort 

superior. 

6. Răspuns: b Explicație: Funcția de bază a sistemului de transmisie este de a transmite puterea 

de la motor la roți. 

7. Răspuns: d Explicație: Susținerea tuturor încărcăturilor menționate mai sus reprezintă o funcție 

de bază a unui cadru auto. 

8. Răspuns: d Explicație: Bateriile, alternatoarele și sistemele de iluminare reprezintă principalele 

componente electrice ale unui automobil. 

9. Răspuns: c Explicație: Capacul articulat care acoperă motorul este numit "Bonnet" sau "capota". 

10. Răspuns: a Explicație: Baretele reduc impactul coliziunii și salvează pasagerii de la rănire. 

 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct. 

Total: 10 puncte 
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ACORD DE ÎNVĂȚARE MECANIC AUTO 
 

 

ERASMUS + LEARNING AGREEMENT FOR VET MOBILITY 
 

I. DETAILS ON THE PARTICIPANT 

Name of the participant:       

Field of vocational education:   Mecanic auto 

Sending institution (name, address):    LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova 

Contact person (name, function, e-mail, tel):  

 
II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD 

Receiving organisation (name address): Auto Clinic Garage LTD, INDUSTRIAL AREA AGIA 
MARINOUDA 2, 8240 PAPHOS, CYPRUS 

Contact Person (name, function, e-mail, tel):  

 

Planned dates of start and end of the placement period:: 

 

Knowledge, skills and competence to be acquired:  
Conform O.M.E.N.C.S . 4121/13.06.2016 privind aprobarea Standerdelor de Pregătire 

Profesională:și Curricumului Anexa 4 la OMEN nr.3915 din 18.05.2017 și Anexa 3 la OMEN nr.3501 
din 29.03.2018. 

1. KNOWLEDGE 
7.1.1.Compunerea generală a automobilului; 
7.1.8 Documentația tehnică a automobilului; 
7.1.9 Etape și operatii de pregătire a automobilului reparat; 
7.1.10 Mijloacele de lucru utilizate la pregătirea automobilului reparat; 
7.1.11 Operații și mijloace de lucru utilizate pentru mentenanța de bază a automobilelor; 
7.1.12 Revizii tehnice periodice și sezoniere ale automobilelor; 
7.1.13./8.1.8 Norme de de sănătate şi securitate în muncă; 
7.1.14./8.1.9. Norme de protecţia mediului; 
8.1.4.Mijloace utilizate la controlul tehnic și de identificare a anomaliilor în funcționarea 

automobilelor; 
8.1.7. Lucrări de reparații simple ale vehiculelor rutiere. 
2.ABILITIES 
8.2.10.Efectuarea intervențiilor necesare asupra  unui vehicul rutier; 
Competenţe de comunicare 
7.2.10./8.2.14. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 
7.2.11./8.2.15. Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate; 
Competenţe de ştiinţe şi tehnologie 
7.2.1.Localizarea pe automobil a componentelor şi identificarea legăturilor funcţionale cu alte 

componente; 
7.2.3.Extragerea din documentaţia tehnică a valorii parametrilor generali ai automobilului şi 

parametrilor funcţionali ai componentelor auto în diferite regimuri (optimale, limită, de avarie); 
8.2.7. Executarea operaţiilor de control, verificare şi măsurare diagnosticare şi a procedurilor 

specifice de testare a automobilelor; 
8.2.10. Efectuarea intervențiilor necesare asupra unui vehicul rutier, pe baza evaluării inițiale; 
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Competenţa de a învăţa să înveţi: 
7.2.5.Exploatarea corectă a mijloacelor de lucru pentru pregătirea automobilului reparat; 
7.2.7.Efectuarea operaţiilor specifice reviziilor tehnice periodice şi sezoniere ale automobilelor; 
8.2.6.Utilizarea corectă s mijloaelor tehnice pentru controlul stării tehnice a automobilelor; 
7.2.8./8.2.11 Aplicarea normelor de de sănătate şi securitate în muncă; 
7.2.9/8.2.12.Aplicarea normelor de protecţia mediului. 
Competenţe sociale şi civice: 
7.3.5.Colaborarea eficientă cu ceilalţi angajaţi; 
7.2.8./8.2.11. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 
7.2.9./8.2.12. Aplicarea normelor de protecția mediului; 
ATTITUDES 
Competenţe sociale şi civice: 
7.3.6.Adoptarea unei conduite responsabile faţă de mediu, prin reciclarea deşeurilor; 
7.3.4/8.3.4.Asumarea  și menținerea unui comportament responsabil față de: 
-îndeplinirea corectă a sarcinilor primite; 
-respectarea normelor de securitate și cerințelor de calitate; 
-utilizarea rațională a resurselor. 
8.3.11.Manifestarea tactului, solicitudinii și competenței profesionale în relațiile cu colegii de 

echipă; 
Competenţa de a învăţa să înveţi: 
7.3.9.Manifestarea interesului pentru propunerea de soluţii alternative pentru remedierea 

defecţiunilor; 
7.3.1. Menţinerea interesului continuu faţă de:perfecţionarea propriei activităţi și adoptarea noilor 

tehnologii şi echipamente moderne; 
Competenţe antreprenoriale: 
7.3.11. Preluarea iniţiativei în rezolvarea problemelor; 
8.3.12.Asumarea inițiativei și demonstrarea responsabilității în rezolvarea unor probleme; 
8.3.13. Oferirea de sugestii și acceptarea ideilor noi, respectînd opiniile celorlalți. 
Competenţe de sensibilizare şi de expresie cultural 
7.3.2. Manifestarea interesului faţă de evoluţiile tehnologice din domeniul construcţiei şi 

funcţionării automobilului, incusiv prin identificarea unor repere istoric; 
7.3.7. Preocuparea pentru menținerea curățeniei și asigurarea condițiilor de lucru la locul de 

muncă; 
7.3.8.Respectarea procedurilor interne privind lucrările de mentenanță de bază și reviziile 

tehnice. 

Detailed programme of the training period:    

Saptamana 1 

Ziua 1 
Întâlnirea participanților cu tutorele organizației de primire, Auto Clinic Garage, 

Cipru, întâlnire în cadrul căreia: 
Tutorele de stagiu va prezenta: 
-organizaţia de primire, compartimentele în care se va desfăşura stagiul, 

echipamentele şi dispozitivele de lucru, regulile și operațiile executate în cadrul 
organizației;  

- normele de securitate în muncă, specifice fiecărui loc de muncă,  iar participanții 
oferă feedback; 

- normele de protecția mediului, specifice fiecărui loc de muncă,  iar participanții 
oferă feedback; 

- analiza situațiilor de risc specifice locurilor de muncă, precum și sisteme și 
echipamentul de protecție, în corelație cu riscurile identificate și prezentate 
participanților; 

-  un studiu de caz privind aplicarea procedurilor specifice în cazul unui accident și 
descrie planul de reacție în acest caz; 

- Participanții sub îndrumarea tutorelui, vor efectua procedurile într-un accident 
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simulat; 
- Tutorele de stagiu va prezenta normele de protecția și securitatea muncii în cazul 

unor sarcini minore specifice fiecărui loc de muncă; 
- Participanților le va fi distribuit echipament de protecție specific locului de muncă 

la care va fi repartizat; 

Ziua 2 
Evaluarea inițială: test-grilă care să ateste cunoștințele participanților în domeniul 

de pregătire Mecanică, calificarea profesională: Mecanic auto,  la începutul perioadei 
de formare și anume: compunerea generală a automobilului.  

Tutorele de stagiu: 
-informează participanții la mobilitatea de formare despre programul de lucru al 

organizației de primire; 
- precizează participanților la mobilitatea de formare, cunoștințele, abilitățile și 

atitudinile pe care le vor dobândi la sfârșitul stagiului de formare; 
- prezintă participanților la mobilitatea de formare, etapele activității de pregătire 

practică în cadrul organizației de primire, specficând ordinea în care aceste etape vor 
fi parcurse; 

- oferă feedback participanților la mobilitatea de formare referitor  la testarea despre 
compunerea generală a automobilului; 

-prezintă tipuri de documente tehnice utilizate în exploatarea și mentenanța 
automobilului (cartea tehnică, manuale de întreținere și reparații, scheme struturale: 
cinematice, hidraulice, pneumatice, electrice, cataloage cu componente auto, 
formulare specifice, etc.); 

Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 
activități: 

- localizarea pe automobil a componentelor şi identificarea legăturilor funcţionale cu 
alte componente; 

-aplicații practice de extragere din documentația tehnică a valorii parametrilor 
generali ai automobilului şi parametrilor funcţionali ai componentelor auto în diferite 
regimuri (optimale, limită, de avarie) și ai unor instrucțiuni de exploatare; 

- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 3 
Tutorele de stagiu prezintă participanților:: 
- mijloacele de lucru utilizate la repararea automobilului; 
-operațiile de pregătire a automobilului reparat: protejarea vehiculului, proceduri și 

elemente de securitate pentru manevrarea și transportarea automobilului reparat, 
curățarea automobilului (interior exterior), efectuarea reglajelor; ajustarea nivelului 
fluidelor și presiunilor conform presctipțiilor tehnice ale constructorului; 

-reglementările cu privire la pregătirea automobilului (sănătatea și securitatea 
muncii, reciclarea deșeurilor); 

Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 
activități: 

- curăță automobilul (interior exterior); 
- efectuează reglajele; 
-ajustează nivelul fluidelor și presiunilor conform presctipțiilor tehnice ale 

constructorului; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 4 
Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
- operațiile și mijloacele de lucru utilizate pentru mentenanța de bază a 

automobilelor (verificări sumare ale stării vehiculului, golirea și înlocuirea fluidelor de 



 

Proiectul a primit finanțare din partea U.E. Page 16 
 

lucru, înlocuirea pneurilor, echilibrarea roților, inițializarea martorilor de întreținere); 
- lucrările de control/verificare, strîngeri reglaje și ungere efectuate în cadrul reviziei 

tehnice RT 1 (la 10000 km); 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- schimbul de ulei de motor și al filtrului de ulei; 
- schimbarea filtrului de aer; 
- schimbarea filtrului de combustibil; 
-verifică scurgerile de lichide de la sistemele de ungere, răcire și direcție; 
-  măsoară tensiunea de încărcare a bateriei; 
- starea sistemului de rulare, rulmenți și anvelopele (presiune, deformări, vătămări, 

măsurarea uzurii suprafeței de rulare și echilibrarea lor după caz); 
- jocurile volanului; 
-verifică funcționarea sistemului de semnalizare și iluminat; 
-verifică presiunea uleiului, temperatura lichidului de răcire; 
-verifică funcționarea aparatelor de control; 
-completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele de stagiu urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și 

oferă acestuia  feedback. 

Ziua 5 
Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
- lucrările de control/verificare, strîngeri reglaje și ungere efectuate în cadrul reviziei 

tehnice RT 2 (la 30000km); 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
-  schimbă bujiile (la motoarele cu aprindere prin scânteie); 
- măsoară compresia motorului; 
- înlocuiesc cureaua de transmisie ce antrenează alternatorul; 
- verifică geometria direcției; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică; 
- rezolvă testul de evaluare săptămânală. 
Tutorele de stagiu urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant, 

evaluează testul și oferă acestuia  feedback. 

Saptamana 2 

Ziua 6 Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
- documentația tehnică pentru stabilirea ordinii logice a operațiilor de montare și 

demontare a mecanismului motor şi a instalaţiilor auxiliare ale motorului; 
- motorul cu ardere internă al automobilului, specificând rolul funcţional și 

importanța acestuia în funcționarea și exploatarea automobilului; 
-aparatele de măsură și dispozitivele ce vor fi utilizate în verificarea și 

diagnosticarea motorului; 
- prezintă participanţilor metode de diagnosticare a mecanismului motor; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- efectuează analiza structurală a motorului și localizează elementele componente 

ale motorului; 
- demontează instalațiile auxiliare și componentele motorului; 
- înlocuiesc garnitura de chiulasă si  eventualele componente defecte depistate în 

urma verificărilor efectuate;  
- montează componentele motorului; 
- realizează reglajele culbutorilor; 
- montează instalațiile auxiliare; 
- verifică funcţionalitatea motorului; 
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- efectuează eventualele ajustări; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 7 Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
- instalația de pornire a  automobilului, specificând rolul și importanța acesteia în 

funcționarea și exploatarea automobilului; 
- metode de diagnosticare a elementelor instalaţiei de pornire; 
-localizează, împreună cu participanții, elementele componente ale instalației de 

pornire; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- efectuează analiza structurală a instalației de pornire a automobilului; 
- dezasamblează/ asamblează electromotorul; 
- aleg şi utilizează metode de diagnosticare optime pentru elementele instalaţiei de 

pornire; 
- realizează verificări de natură electrică și mecanică la electromotor; 
- verifică continuitatea circuitului instalației de pornire și dacă este cazul se 

înlocuiește demarorul sau piesele defecte; 
- verifică funcționalitatea instalației de pornire; 
- compară valorile obţinute în urma verificărilor cu valorile din documentaţia tehnică; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică. 
Tutorele de stagiu urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și 

oferă acestuia  feedback. 

Ziua 8  Tutorele de stagiu  prezintă participanților: 
- transmisia  automobilului, specificând rolul și importanța acesteia în funcționarea și 

exploatarea automobilului; 
-parametrii de stare şi parametrii de diagnosticare pentru elementele transmisiei 

automobilului; 
- metode de diagnosticare a elementelor transmisiei automobilului; 
 -localizează, împreună cu participanții, elementele componente ale transmisiei 

automobilului; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- efectuează analiza structurală a transmisiei automobilului; 
- asamblează / dezasamblează componentele transmisiei; 
- aleg şi utilizează metode de diagnosticare optime pentru elementele transmisiei; 
- realizează verificări ale gradului de patinare a ambreiajului și înlocuiesc kitul 

ambreiajului dacă este cazul; 
- realizează verificări ale zgomotelor din organele transmisiei; 
- realizează verificări ale jocului între pinioanele cutiei de viteze şi a gradului de 

uzură a acestora; 
- compară valorile obţinute în urma verificărilor cu valorile din documentaţia tehnică; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică. 
Tutorele de stagiu urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și 

oferă acestuia  feedback. 

Ziua 9 
 

Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
- instalația de frânare specificând rolul și importanța acesteia în funcționarea și 

exploatarea automobilului; 
- metode de diagnosticare a instalaţiei de frânare a automobilului; 
- documentaţia tehnică pentru stabilirea valorilor specifice ale parametrilor 
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regimurilor de funcţionare ale instalaţiei de frânare; 
- localizează, împreună cu participanții, elementele componente ale instalației de 

frânare; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- efectuează analiza structurală a instalaţiei de frânare;  
- aleg şi utilizează metode de diagnosticare optime pentru elementele sistemului de 

frânare; 
- asamblează / dezasamblează componentele instalaţiei de frânare; 
- efectuează verificări ale parametrilor caracteristici ai elementelor instalaţiei de 

frânare: cursa liberă a pedalei de frână, jocul dintre saboţi şi tamburi, grosimea 
discului de frână, diametrul tamburului de frână, jocul tijă-piston la pompa centrală de 
frână, nivelul lichidului de frână, presiunea lichidului şi a aerului din instalaţia de 
frânare; 

-înlocuiesc plăcuțele de frână; 
- verifică funcționarea instalației de frânare; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică. 
Tutorele de stagiu urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și 

oferă acestuia  feedback. 

Ziua 10 Evaluarea finală 
Probă teoretică: prin care participantului îi sunt evaluate oralcunoștințele dobândite 

în limba engleză despre compunerea generală a automobilului, evaluarea și 
diagnosticarea defectelor, operații și mijloace de lucru pentru întreținere, reparare, și 
lucrări de reparații simple ale automobilelor. 

Probă practică: prin care participantul la mobilitatea de formare demonstrează că 
este capabil să realizeze înlocuirea uleiului uzat și filtrul de ulei ăn condiții optime de 
muncă și securitate. 

Analiza caietelor de practică, a fişelor de lucru individuale zilnice şi a fişelor de 
evaluare săptămânală şi a chestionarelor de evaluare a calității mobilității. 

Înmânarea certificatelor Europass Mobility. 
 

Tasks of the trainee:      
- să  respecte Normele de sănătate şi securitate în muncă; 
- să respecte Normele  de protecţia mediului; 
- să participle la toate activitățile desfăsurate în cadrul stagiului de practică; 
- să-și asume cu responsabilitate sarcinile primite; 
- să colaboreze eficient cu ceilalți angajati; 
- să completeze: fişa individuală zilnică de lucru a activităților practice,  caietul de practică cu 

activitățile zilnice (inclusiv a vizitelor culturale); 
- la finalul fiecărei săptămâni vor completa chestionarul de evaluare a calității mobilității și vor 

da teste de evaluare a competențelor dobândite.                                                                                    

Monitoring and Mentoring of the participant: 
Monitorizarea se efectuează de către liceu, prin profesorul   responsabil cu monitorizarea.   
Obiectivele vizitei de monitorizare : 

sprijinirea şi îndrumarea zilnică a participanţilor în vederea realizării sarcinilor de lucru;  

verificarea respectării corelării activitatilor practice efective cu prevederile programului de 
formare, a  îndeplinirii obiectivelor proiectului aprobat;   

discuţii individuale şi de grup  cu participanţii  privind  parcurgerea  activităţilor de formare 
şi  pentru consilierea  participanţilor şi îndrumarea acestora;  

focus grup săptămânal (participanţi, tutore, profesor monitor);  
Mentoratul se va realiza de către profesorul însoţitor, care va monitoriza participanţii prin: 

observarea sistematică a participanţilor; 

îndrumarea, urmărirea şi consemnarea modului de realizare a  sarcinilor de lucru şi a 
programului de stagiu în fişa de observare a fiecărui participant; 
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aplicarea chestionarelor de satisfacţie săptămânale privind modul de adaptare la noile condiţii şi 
privind stagiul, programul de lucru şi condiţiile de trai; 

întocmirea unei fişe de observare pentru fiecare participant. 
Organizația de primire  monitorizează participanţii prin tutorele de stagiu  care are următoarele 

sarcini pe durata plasamentului:  

prezentarea informaţiilor tehnice necesare pentru realizarea lucrărilor practice de către 
participanţi; 

asigurarea sprijinului logistic  unei bune desfăşurari a plasamentului; 

demonstrarea modului în care se realizează activitatea de lucru; 

sprijinirea si indrumarea  participantului pe durata efectuării lucrării practice cu scopul de a 
urmări şi sprijini participantul să dobândească cunoştinţele şi competenţele propuse prin proiect; 

analizarea fişelor de lucru individuale zilnice, împreună cu profesorul însoţitor; 

discuţii zilnice cu participantul privind sarcinile de lucru, consiliere şi îndrumare; 

discuţii de grup săptămânale cu participanţii privind realizarea activităţilor de formare .                                                                        

Evaluation and Validation of the training placement:    
Evaluarea plasamentului:  
EVALUAREA PARTICIPANŢILOR se va realiza de către tutorele de stagiu din organizația de 

primire şi va consta în: 
-evaluare iniţială prin: test-grilă care să ateste cunoștințele participanților în domeniul 

automobilelor,  la începutul perioadei de formare. 
- evaluare pe parcurs prin: fişe individuale de evaluare săptămânală; chestionare de satisfacţie; 

verificarea caietelor de practică ale elevilor şi verificarea zilnică a lucrărilor efectuate.  
Tutorele de stagiu evaluează activitatea participantului şi oferă feedback. 
- evaluare finală prin : 
Probă teoretică: prin care participantului îi sunt evaluate oral cunoștințele dobândite în limba 

engleză despre compunerea generală a automobilului, evaluarea și diagnosticarea defectelor, 
operații și mijloace de lucru pentru întreținere, reparare, și lucrări de reparații simple ale 
automobilelor. 

Probă practică: prin care participantul la mobilitatea de formare demonstrează că este capabil 
să realizeze înlocuirea uleiului uzat și filtrul de ulei în condiții optime de muncă și securitate. 

Analiza caietelor de practică, a fişelor de lucru individuale zilnice şi a fişelor de evaluare 
săptămânale şi a chestionarelor de satisfacţie. 

Tutorele de stagiu evaluează lucrarea practică a participantului (mod de realizare, funcţionalitate, 
aspect) și oferă feedback. 

EVALUAREA STAGIULUI se va realiza de către instituţia de primire prin aplicarea de 
chestionare de satisfacţie privind programul de lucru, dotarea atelierelor, coerenţa explicaţiilor, 
disponibilitatea tutorelui. 

Validarea competentelor dobandite de participant  se va realiza prin Certificatul Europass 
Mobility, emis de organizația de trimitere şi validat de organizația de primire. 
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FIȘA DE OBSERVARE  
A PREGĂTIRII PROFESIONALE DOBÂNDITE DE PRACTICANT PE 

PERIOADA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  
Mecanic auto 

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Subiectul evaluării/reevaluării 

Metoda/ 
instrumentul de 

evaluare/ 
reevaluare 

(chestionare 
orală, practic, 

scris) 

Data 

Calificativ acordat Observații 

I 
5-6p 

S 
6-7p 

B 
7-9p 

FB 
9-10p 

1. Însușirea normelor de 
securitate în muncă, specifice 
fiecărui loc de muncă  

Chestionare orală       

2. Evaluarea inițială Scris       

Localizarea pe automobil a 
componentelor şi identificarea 
legăturilor funcţionale cu alte 
componente; 

Practic       

-aplicații practice de extragere 
din documentația tehnică a 
valorii parametrilor generali ai 
automobilului şi parametrilor 
funcţionali ai componentelor 
auto în diferite regimuri 

Practic       

3. -curăță automobilul (interior 
exterior); 

Chestionare orală 
Practic 

      

- efectuează reglajele; Chestionare orală 
Practic 

      

-ajustează nivelul fluidelor și 
presiunilor conform presctipțiilor 
tehnice ale constructorului; 

Practic       

4. 
 

- schimbul de ulei de motor și al 
filtrului de ulei; al filtrului de aer 
și al filtrului de combustibil; 

Practic       

-verifică scurgerile de lichide de 
la sistemele de ungere, răcire și 
direcție; 

Practic       

-  măsoară tensiunea de 
încărcare a bateriei; 

Practic       

- starea sistemului de rulare, 
rulmenți și anvelopele 
(presiune, deformări, vătămări, 
măsurarea uzurii suprafeței de 

Practic       

Observator: prof. însoțitor 
  __________________  

Elev: 
_______________________________________ 
Calificarea: Mecanic auto 



 

Proiectul a primit finanțare din partea U.E. Page 21 
 

rulare și echilibrarea lor după 
caz); 

- jocurile volanului; Practic       

-verifică funcționarea sistemului 
de semnalizare și iluminat; 

Practic       

-verifică presiunea uleiului, 
temperatura lichidului de răcire 
și funcționarea aparatelor de 
control; 

Oral       

5.  -  schimbă bujiile (la motoarele 
cu aprindere prin scânteie); 

Chestionare orală 
Practic 

      

 - măsoară compresia 
motorului; 

Practic       

- înlocuiesc cureaua de 
transmisie ce antrenează 
alternatorul; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- verifică geometria direcției; Practic       
6. -efectuează analiza structurală 

a motorului și localizează 
elementele componente ale 
motorului; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- demontează instalațiile 
auxiliare și componentele 
motorului; 

Practic       

- înlocuiesc garnitura de 
chiulasă si  eventualele 
componente defecte depistate 
în urma verificărilor efectuate;  

Chestionare orală 
Practic 

      

-montează componentele 
motorului; 
- realizează reglajele 
culbutorilor; 
- montează instalațiile auxiliare; 
-verifică funcţionalitatea 
motorului; 
- efectuează eventualele 
ajustări 

Practic       

7. - efectuează analiza structurală 
a instalației de pornire a 
automobilului; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- dezasamblează/ asamblează 
electromotorul; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- aleg şi utilizează metode de 
diagnosticare optime pentru 
elementele instalaţiei de 
pornire; 

Practic   
 

    

realizează verificări de natură 
electrică și mecanică la 
electromotor; 

Practic       

verifică continuitatea circuitului 
instalației de pornire și dacă 
este cazul se înlocuiește 
demarorul sau piesele defecte; 

Practic       
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- verifică funcționalitatea 
instalației de pornire; 

Practic       

8. - efectuează analiza structurală 
a transmisiei automobilului; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- asamblează / dezasamblează 
componentele transmisiei; 

Practic       

- aleg şi utilizează metode de 
diagnosticare optime pentru 
elementele transmisiei; 

Practic       

- realizează verificări ale 
gradului de patinare a 
ambreiajului și înlocuiesc kitul 
ambreiajului dacă este cazul; 

Practic       

- realizează verificări ale 
zgomotelor din organele 
transmisiei; 

Practic       

- realizează verificări ale jocului 
între pinioanele cutiei de viteze 
şi a gradului de uzură a 
acestora; 

Practic       

- compară valorile obţinute în 
urma verificărilor cu valorile din 
documentaţia tehnică; 

Chestionare orală 
Practic  

      

9. - efectuează analiza structurală 
a instalaţiei de frânare;  

Chestionare orală 
Practic 

      

- aleg şi utilizează metode de 
diagnosticare optime pentru 
elementele sistemului de 
frânare; 

Practic       

- asamblează / dezasamblează 
componentele instalaţiei de 
frânare; 

Practic       

- efectuează verificări ale 
parametrilor caracteristici ai 
elementelor instalaţiei de 
frânare: cursa liberă a pedalei 
de frână, jocul dintre saboţi şi 
tamburi, grosimea discului de 
frână, diametrul tamburului de 
frână, jocul tijă-piston la pompa 
centrală de frână, nivelul 
lichidului de frână, presiunea 
lichidului şi a aerului din 
instalaţia de frânare; 

Practic       

-înlocuiesc plăcuțele de frână; 
- verifică funcționarea instalației 

de frânare. 

Practic       

10. Evaluarea finală Practic       

 
 

Semnătura:  prof. însoțitor __________________ 
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ACORD DE ÎNVĂȚARE TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO 

 
I. DETAILS ON THE PARTICIPANT 

Name of the participant:       

Field of vocational education:   Tinichigiu-vopsitor auto 

Sending institution (name, address):     LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova 

Contact person (name, function, e-mail, tel):  

 
II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD 

Receiving organisation (name address): Auto Clinic Garage LTD, INDUSTRIAL AREA AGIA 
MARINOUDA 2, 8240 PAPHOS, CYPRUS 

Contact Person (name, function, e-mail, tel):  

 

Planned dates of start and end of the placement period: 

 

Knowledge, skills and competence to be acquired:   
Conform O.M.E.N.C.S . 4121/13.06.2016 privind aprobarea Standerdelor de Pregătire 

Profesională și Curricumului Anexa 4 la OMEN nr.3915 din 18.05.2017 șiAnexa 3 la OMEN nr.3501 
din 29.03.2018. 

1.KNOWLEDGE 
7.1.1. Noțiuni generale despre automobile; 
7.1.3. Documentația tehnică a automobilelor; 
8.1.1. Cadrul automobilului; 
8.1.2. Caroseria automobilului; 
8.1.5. Organele de rulare ale automobilelor; 
8.1.7. Tehnologii moderne de întreținere și remediere a caroseriilor; 
10.1.2.Tipuri de protecție anticorozivă utilizate în construcția autovehiculelor; 
10.1.4  Produse cosmetice pentru protecția anticorosivă; 
10.1.5. Organizarea activității de vopsire a automobilelor; 
7.1.3/8.1.8./10.1.6.Norme de sănătate și securitate în muncă; 
7.1.3/8.1.8/10.1.7. Norme de protecția mediului. 
2.ABILITIES 
8.2.1. Identificarea părților constructive ale cadrului și caroseriei; 
8.2.6. Înlocuirea ansamblurilor nedemontabile; 
7.2.12./8.2.10/10.2.10/10.2.11 Aplicareanormelor  de sănătatea și securitatea muncii, de 

prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului; 
8.2.8.Remedierea defecțiunilor sistemului de rulare; 
10.2.5. Pregătirea suprafețelor pentru vopsire; 
10.2.4. Aplicarea tehnologiilor de vopsire la o suprafață dată; 
10.2.6. Efetuarea verificărilor și măsurărilor cerute de procedurile specifice pentru identificarea 

defectelor apărute la vopsire. 
Competenţe de comunicare 
7.2.1..Folosirea terminologiei de specialitate pentru a comunica despre construcția și 

funcționarea automobilului; 
8.2.2. Folosirea terminologiei de specialitate pentru comunicarea în legătură cu părțile 

constructive ale cadrului și caroseriei, respectiv cu defectele, întreținerea și repararea acestora; 
10.2.1. Folosirea terminologiei de specialitate pentru comunicarea în legătură coroziunea și 

protecția anticorozivă; 
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10.2.3. Folosirea terminologiei de specialitate pentru a a comunica în legătură cu materialele, 
mijloacele și metodele  de vopsire a elementelor de caroserie; 

8.2.9./10.2.9Prezentarea unui raport de activitate. 
Competenţe de ştiinţe şi tehnologie: 
7.2.2.Localizarea componentelor automobilului şi urmărirea legăturilor funcţionale dintre acestea 
7.2.5. Extragerea parametrilor și mărimilor caracteristice pentru funcționarea automobilului din 

documentația tehnică; 
8.2.4.Efectuarea verificărilor şi măsurărilor cerute de procedurile specifice pentru identificarea 

defectelor cadrului / caroseriei; 
10.2.4.Stabilirea procedeelor, sculelor, dispozitivelor şi materialelor specifice vopsirii; 
10.2.5.Pregătirea suprafețelor pentru vopsire. 
Competenţa de a învăţa să înveţi: 
10.2.8.Utilizarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii. 
3. ATTITUDES 
7.3.8./8.3.9./10.3.7. Respectarea normelor de sănăătare și securitatea muncii, de prevenire și 

stingere a incendiilor și de protecție a mediului. 
Competenţa de a învăţa să înveţi: 
7.3.2. Menținerea unui interes continuu faţă de evoluțiile tehnologice din industria auto;  
8.3.1.Menţinerea unui interes continuu faţă soluţiile tehnologice moderne pentru cadrul şi 

caroseria autovehiculelor; 
8.3.2.Urmărirea continuă a noutăţilor cu privire la materialele şi tehnicile de întreţinere / reparare 

a elementelor de caroserie; 
10.3.1. Menținerea unui interes continuu față de evoluțiile materialelor și tehnicilor de vopsire a 

automobilelor continuă a evoluţiilor tehnologice a materialelor şi echipamentelor utilizate pentru 
vopsirea automobilelor. 

Competenţe sociale şi civice: 
7.3.5./8.3.5./10.3.3.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la 

locul de muncă; 
7.3.6/8.3.7./10.3.4..Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil faţă de:îndeplinirea 

a sarcinilor primate, utilizarea corectă a mijloacelor de lucru;utilizarea rațională a resurselor; 
protecția mediului și reciclarea deşeurilor; 

Competenţe antreprenoriale: 
8.3.8.Asumarea iniţiativei pentru rezolvarea unor probleme specifice întreţinerii şi reparării 

elementelor de caroseriei și vopsirii elementelor de caroserie; 
10.3.5. Asumarea iniţiativei pentru rezolvarea unor probleme vopsirii elementelor de caroserie. 

Detailed programme of the training period:   

Săptămâna 1 

Ziua 1 
Întâlnirea participanților cu tutorele organizației de primire, Auto Clinic Garage, Cipru, 

întâlnire în cadrul căreia: 
Tutorele de stagiu va prezenta: 
-organizaţia de primire, compartimentele în care se va desfăşura stagiul, 

echipamentele şi dispozitivele de lucru, regulile și operațiile executate în cadrul 
organizației;  

- normele de securitate în muncă, specifice fiecărui loc de muncă,  iar participanții 
oferă feedback; 

- normele de protecția mediului, specifice fiecărui loc de muncă,  iar participanții 
oferă feedback; 

- analiza situațiilor de risc specifice locurilor de muncă, precum și sisteme și 
echipamentul de protecție, în corelație cu riscurile identificate și prezentate 
participanților; 

-  un studiu de caz privind aplicarea procedurilor specifice în cazul unui accident și 
descrie planul de reacție în acest caz; 

- Participanțiisub îndrumarea tutorelui, vor efectua procedurile într-un accident 
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simulat; 
- Tutorele de stagiu va prezenta normele de protecția și securitatea muncii în cazul 

unor sarcini minore specifice fiecărui loc de muncă; 
- Participanților le va fi distribuit echipament de protecție specific locului de muncă 

la care va fi repartizat; 

Ziua 2 
Evaluarea inițială: test-grilă care să ateste cunoștințele participanților în domeniul 

de pregătire  Mecanică, calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto,  la începutul 
perioadei de formare și anume compunerea generală a automobilului; 

Tutorele de stagiu: 
-informează participanții la mobilitatea de formare despre programul de lucru al 

organizației de primire; 
- precizează participanților la mobilitatea de formare, cunoștințele, abilitățile și 

atitudinile pe care le vor dobândi la sfârșitul stagiului de formare; 
- prezintă participanților la mobilitatea de formare, etapele activității de pregătire 

practică în cadrul organizației de primire, specficând ordinea în care aceste etape vor 
fi parcurse; 

- oferă feedback participanților la mobilitatea de formare referitor  la testarea despre 
compunerea generală a automobilului; 

-prezintă tipuri de documente tehnice utilizate în exploatarea și mentenanța 
automobilului (cartea tehnică, manuale de întreținere și reparații, scheme struturale: 
cinematice, hidraulice, pneumatice, electrice, cataloage cu componente auto, 
formulare specifice, etc.); 

Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 
activități: 

- localizarea pe automobil a componentelor şi identificarea legăturilor funcţionale cu 
alte componente, 

-aplicații practice de extragere din documentația tehnică a valorii parametrilor 
generali ai automobilului şi parametrilor funcţionali ai componentelor auto în diferite 
regimuri (optimale, limită, de avarie) și ai unor instrucțiuni de exploatare; 

- completează fişa individuală zilnică de lucru;  
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 3 
Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
-cadrul și caroseria automobilelor (rol, caracteristici); 
-tipuri de defecte apărute la cadrul și caroseria automobilelor; 
-operații și mijloace de lucru lucru utilizate la repararea cadrului și caroseriei; 
-reglementările cu privire la repararea cadrului și caroseriei (sănătatea și securitatea 

muncii, reciclarea deșeurilor); 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- efectuează analiza structurală a cadrului și caroseriei; 
- asamblarea prin puncte de sudură; 
- asamblarea nituită pe un singur rând; 
- chituirea elementelor de caroserie; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 4 
Tutorele de stagiu prezintă participanților: 
-elemente de caroserie metalice, deformate; 
- mijloacele de lucru utilizate la indreptarea elementelor metalice de caroserie 

deformate; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 
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activități: 
- efectuează analiza structurală a elementelor metalice de caroserie; 
-aleg mijloacele de lucru utilizate la îndreptarea elementelor metalice de caroserie 

deformate; 
- realizează îndreptarea elementelor metalice de caroserie deformate; 
-ajustează prin chituire elementele de caroserie îndreptate; 
-verifică calitatea lucrării conform presctipțiilor tehnice ale constructorului; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 5 
Tutorele de stagiu prezintă participanților 
-clasificarea și caracteristicile sistemului de rulare; 
-tipuri de defecte apărute la sistemul de rulare; 
- prezintă mijloacele de lucru utilizate la remedierea defectelor sistemului de rulare; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
- efectuează analiza structurală a sistemului de rulare; 
- demontează roțile automobilului; 
- înlociuesc pneurile roților; 
- montează roțile automobilului; 
- verifică presiunea în pneuri conform presctipțiilor tehnice ale constructorului; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică; 
- rezolvă testul de evaluare săptămânală. 
Tutorele de stagiu urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant, 

evaluează testul și oferă acestuia  feedback. 

Săptămâna 2 

Ziua 6 
Tutorele de stagiu prezintă participanților 
-tipuri de protecție anticorosivă utilizate în construcția autovehiculelor; 
-produsele cosmetice pentru protecția anticorosivă; 
-pregătirea suprafețelor metalice pentru vopsire; 
- pregătirea suprafețelor nemetalice pentru vopsire; 
-mijloacele de lucru utilizate la vopsirea automobilelor; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
-efectuează analiza produselor utilizate pentru  curățarea și cosmetizarea 

suprafețelor în vederea vopsirii; 
-aleg sculele si dispozitivele necesare pregătirii suprafețelor; 
-realizează pregătirea manuală și mecanică a pieselor metalice pentru vopsire; 
-realizează pregătirea manuală și mecanică a pieselor nemetalice pentru vopsire; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 7 
Tutorele de stagiu prezintă participanților 
-procedeul de vopsire prin pensulare al suprafețelor metalice ale caroseriei; 
-tehnologia specifică procedeului de vopsire prin pensulare a suprafețelor metalice; 
-sculele, dispozitivele și verificatoare specifice vopsirii prin pensulare a suprafețelor 

metalice; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
-aleg sculele și dispozitivele necesare pregătirii și degresării suprafețelor metalice; 
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-realizează vopsirea prin pensulare a unei suprafețe metalice de la automobil; 
- remediază defectele apărute la vopsire; 
-remediază defectele apărute la uscare; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback, 

Ziua 8 
Tutorele de stagiu prezintă participanților 
-procedeul de vopsire prin pensulare a unei suprafețe nemetalice de la caroserie; 
-tehnologia specifică procedeului de vopsire prin pensulare la unei suprafețe 

nemetalice; 
-sculele, dispozitivele și verificatoarelor specifice vopsirii prin pensulare la unei  

suprafețe nemetalice; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
-aleg sculele și dispozitivele necesare pregătirii și degresării suprafețelor nemetalice; 
-realizează vopsirea prin prin pensulare a unei suprafețe nemetalice de la automobil; 
- remediază defectele apărute la vopsire.; 
-remediază defectele apărute la uscare; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 9 
Tutorele de stagiu prezintă participanților 
-procedeul de vopsire prin pulverizare a unei suprafețe metalice; 
-tehnologia specifică procedeului de vopsire prin pulverizare a unei suprafețe 

metalice; 
-sculele, dispozitivele și verificatoarelor specifice vopsirii prin pulverizare a unei 

suprafețe metalice; 
Participanții, sub supravegherea tutorelui de stagiu, realizează următoarele 

activități: 
-aleg sculele si dispozitivele necesare pregătirii și degresării suprafețelor; 
-realizează vopsirea prin pulverizare a unui element de caroserie al unui automobil; 
- remediază defectele apărute la vopsire; 
-remediază defectele apărute la uscare; 
- completează fişa individuală zilnică de lucru; 
- completează caietul de practică. 
Tutorele urmărește efectuarea tuturor operațiilor de către participant și oferă 

acestuia  feedback. 

Ziua 10 
Evaluarea finală 
Probă teoretică: prin care participantului îi sunt evaluate oral cunoștințele dobândite 

în limba engleză despre compunerea generală a automobilului, tipuri de defecte 
apărute la cadrul și caroseria automobilelor, operații și mijloace de lucru lucru utilizate 
la repararea cadrului și caroseriei; pregătirea suprafețelor pentru vopsire și mijloacele 
de lucru utilizate la vopsirea automobilelor. 

Probă practică: prin care participantul la mobilitatea de formare demonstrează că 
este capabil să realizeze pregătirea unei suprafețe metalice a caroseriei și să o 
vopsească în condiții optime de muncă și securitate. 

Analiza caietelor de practică, a fişelor de lucru individuale zilnice şi a fişelor de 
evaluare săptămânală şi a chestionarelor de evaluare a calității mobilității. 

Înmânarea certificatelor Europass Mobility. 
 

Tasks of the trainee: 
- să  respecte Normele de sănătate şi securitate în muncă; 
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- să respecte Normele  de protecţia mediului; 
- să participle la toate activitățile desfăsurate în cadrul stagiului de practică; 
- să-și asume cu responsabilitate sarcinile primite; 
- să colaboreze eficient cu ceilalți angajați; 
- să completeze: fişa individuală zilnică de lucru a activităților practice,  caietul de practică cu 

activitățile zilnice (inclusiv a vizitelor culturale); 
- la finalul fiecărei săptămâni vor completa chestionarul de evaluare a calității mobilității și vor 

da teste de evaluare a competențelor dobândite. 

Monitoring and Mentoring of the participant: 
Monitorizarea se efectuează de către liceu, prin profesorul   responsabil cu monitorizarea. .  
Obiectivele vizitei de monitorizare : 

sprijinirea şi îndrumare zilnică a participanţilor în vederea realizării sarcinilor de lucru;  

verificarea respectării corelării activitatilor practice efective cu prevederile programului de 
formare, a  îndeplinirii obiectivelor proiectului aprobat;   

discuţii individuale şi de grup   cu participanţii  privind  parcurgerea  activităţilor de formare 
şi  pentru consilierea  participanţilor şi îndrumarea acestora;  

focus grup săptămânal (participanţi, tutore, profesor monitor);  
Mentoratul se va realiza de către profesorul însoţitor, care va monitoriza participanţii prin: 

observarea sistematică a participanţilor; 

îndrumarea, urmărirea şi consemnarea modului de realizare a  sarcinilor de lucru şi a 
programului de stagiu în fişa de observare a fiecărui participant; 

aplicarea chestionarelor de satisfacţie săptămînale privind modul de adaptare la noile condiţii şi 
privind stagiul, programul de lucru şi condiţiile de trai; 

întocmirea unei fişe de observare pentru fiecare participant. 
Organizația de primire  monitorizează participanţii prin tutorele de stagiu  care are următoarele 

sarcini pe durata plasamentului:  

prezentarea informaţiilor tehnice necesare pentru realizarea lucrărilor practice de către 
participanţi; 

asigurarea sprijinului logistic unei bune desfăşurari a plasamentului; 

demonstrarea modului în care se realizează activitatea de lucru ; 

 sprijinirea si indrumarea  participantului pe durata efectuării lucrării practice cu scopul de a 
urmări şi sprijini participantul să dobândească cunoştinţele şi competenţele propuse prin proiect; 

 analizarea fişelor de lucru individuale zilnice, împreună cu profesorul însoţitor; 

 discuţii zilnice cu participantul privind sarcinile de lucru, consiliere şi îndrumare; 

 discuţii de grup săptămânale cu participanţii privind realizarea activităţilor de formare. 

Evaluation and Validation of the training placement:    

Evaluarea plasamentului:  
EVALUAREA PARTICIPANŢILORse va realiza de cătretutorele de stagiu din organizația de 

primire şi va consta în: 

-evaluare iniţială prin:test-grilă care să ateste cunoștințele participanților în domeniul 
automobilelor,  la începutul perioadei de formare. 

- evaluare pe parcursprin: fişe individuale de evaluare săptămânală; chestionare de satisfacţie; 
verificarea caietelor de practică ale elevilor şi verificarea zilnică a lucrărilor efectuate.  

Tutorele de stagiu evaluează activitatea participantului şi oferă feedback. 
- evaluare finală prin : 
Probă teoretică: prin care participantului îi sunt evaluate oral cunoștințele dobândite în limba 

engleză despre compunerea generală a automobilului, tipuri de defecte apărute la cadrul și 
caroseria automobilelor, operații și mijloace de lucru lucru utilizate la repararea cadrului și 
caroseriei; pregătirea suprafețelor pentru vopsire și mijloacele de lucru utilizate la vopsirea 
automobilelor. 

Probă practică: prin care participantul la mobilitatea de formare demonstrează că este capabil 
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să realizeze pregătirea unei suprafețe metalice a caroseriei și să o vopsească în condiții optime de 
muncă și securitate. 

Analiza caietelor de practică, a fişelor de lucru individuale zilnice şi a fişelor de evaluare 
săptămânale şi a chestionarelor de satisfacţie. 

Tutorele de stagiu evaluează lucrarea practică a participantului (mod de realizare, funcţionalitate, 
aspect) și oferă feedback. 

EVALUAREA STAGIULUI se va realiza de către instituţia de primire prin aplicarea de 
chestionare de satisfacţie privind programul de lucru, dotarea atelierelor, coerenţa explicaţiilor, 
disponibilitatea tutorelui.. 

Validarea competentelor dobandite de participant  se va realiza prin Certificatul Europass 
Mobility, emis de organizația de trimitere şi validat de organizația de primire. 
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FIȘA DE OBSERVARE  
A PREGĂTIRII PROFESIONALE DOBÂNDITE DE PRACTICANT PE 

PERIOADA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  
Tinichigiu-vopsitor auto 

 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Subiectul 
evaluării/reevaluării 

Metoda/ 
instrumentul de 

evaluare/ 
reevaluare 

(chestionare 
orală, practic, 

scris) 

Data 

Calificativ acordat Observații 

I 
5-6p 

S 
6-7p 

B 
7-9p 

FB 
9-10p 

1. Însușirea normelor de 
securitate în muncă, 
specifice fiecărui loc de 
muncă  

Chestionare orală       

2. Evaluarea inițială Scris       

Localizarea pe automobil a 
componentelor şi 
identificarea legăturilor 
funcţionale cu alte 
componente; 

Practic       

-aplicații practice de 
extragere din documentația 
tehnică a valorii parametrilor 
generali ai automobilului şi 
parametrilor funcţionali ai 
componentelor auto în 
diferite regimuri 

Practic       

3. - efectuează analiza 
structurală a cadrului și 
caroseriei; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- asamblarea prin puncte de 
sudură; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- asamblarea nituită pe un 
singur rând; 

Practic       

- chituirea elementelor de 
caroserie; 

Practic       

4. 
 

- efectuează analiza 
structurală a elementelor 
metalice de caroserie; 

Practic       

-aleg mijloacele de lucru 
utilizate la îndreptarea 
elementelor metalice de 

Practic       

Observator: prof. însoțitor 
  __________________  

Elev: 
_______________________________________ 
Calificareal: Tinichigiu-vopsitor auto 
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caroserie deformate; 

- realizează îndreptarea 
elementelor metalice de 
caroserie deformate; 

Practic       

-ajustează prin chituire 
elementele de caroserie 
îndreptate; 

Practic       

verifică calitatea lucrării 
conform presctipțiilor 
tehnice ale constructorului; 

Practic       

5. - efectuează analiza 
structurală a sistemului de 
rulare; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- demontează roțile 
automobilului 

Practic       

- înlociuesc pneurile roților; 
 

Chestionare orală 
Practic 

      

- montează roțile 
automobilului; 

Practic       

- verifică presiunea în pneuri 
conform presctipțiilor 
tehnice ale constructorului; 

Practic       

6. -efectuează analiza 
produselor utilizate pentru  
curățarea și cosmetizarea 
suprafețelor în vederea 
vopsirii; 

Chestionare orală 
Practic 

      

-aleg sculele si dispozitivele 
necesare pregătirii 
suprafețelor; 

Practic       

-realizează pregătirea 
manuală și mecanică a 
pieselor metalice pentru 
vopsire; 

Chestionare orală 
Practic 

      

-realizează pregătirea 
manuală și mecanică a 
pieselor nemetalice pentru 
vopsire; 

Practic       

7. aleg sculele și dispozitivele 
necesare pregătirii și 
degresării suprafețelor 
metalice; 

Chestionare orală 
Practic 

      

-realizează vopsirea prin 
pensulare a unei suprafețe 
metalice de la automobil; 

Chestionare orală 
Practic 

      

- remediază defectele 
apărute la vopsire; 

Practic   
 

    

-remediază defectele 
apărute la uscare; 

Practic       

8. -aleg sculele și dispozitivele 
necesare pregătirii și 
degresării suprafețelor 
nemetalice; 

Chestionare orală 
Practic 
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-realizează vopsirea prin 
prin pensulare a unei 
suprafețe nemetalice de la 
automobil; 

Practic       

- remediază defectele 
apărute la vopsire.; 

Practic       

-remediază defectele 
apărute la uscare; 

Practic       

9. -aleg sculele si dispozitivele 
necesare pregătirii și 
degresării suprafețelor; 

Chestionare orală 
Practic 

      

-realizează vopsirea prin 
pulverizare a unui element 
de caroserie al unui 
automobil; 

Practic       

- remediază defectele 
apărute la vopsire; 

Practic       

 -remediază defectele 
apărute la uscare; 

Practic       

10. Evaluarea finală 
 

Scris 
Practic 

      

 
 

 
Semnătura:  prof. însoțitor 
__________________ 
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FIȘE DE EVALUARE 
 

FIȘA DE EVALUARE 

 
Săptamâna 1 

 
Numele și prenumele________________________ 

Clasa_____________________________________ 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

 
1. Precizati elementele componente ale motorului:                                                                                 35 p 

-mecanismul __________________________ 
-mecanismul de _______________________ 
-instalatiile auxiliare: 

 

 

 

 

 

 
2. Scrieţi, urmărind compatibilitatea dintre elementele celor două coloane, asocierea corectă dintre 
fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                                     15p 

 

 

3. Enumerati elementele componente 1,2,3 și 4  ale instalației de ungere din imagine și parametrii 

care se verifică la instalaţia de ungere:                                                                                                    14p 

 

 
 

1- 
 
2- 
 
3- 
 
4- 
 
 

 

 
 

  
       

 

A B 

1.  MOTOR a) transmisie 

2.   ȘASIU b) Instalația de răcire 

3.  CAROSERIE c)  combustibil 

 d)  grunduire 

 e)  portantă 
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4. Enumerati elementele componente 1,2,6 și 8 ale instalației de răcire și parametrii care se verifică  

la instalația de răcire:                                                                                                                           14 p 

 

 
 

1- 
 
2- 
 
3- 
 
4- 
 
 

 

 
 

  
 
5. Dimensiunile de gabarit – sunt dimensiunile limita ale automobilului, adica cele mai mari 
dimensiuni privind:                                                                                                                                   12 p  
 

 

 

 
 
Oficiu: 10 puncte 
PUNCTAJ total_____puncte 
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Barem de corectare și notare 
FIȘA DE EVALUARE 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

 
Săptamâna 1 

1. Elementele componente ale motorului sunt:                                                                                                 
-mecanismul motor 
-mecanismul de distribuţie 
-instalatiile auxiliare: de alimentare; de ungere; de răcire; de pornire;  de aprindere. 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 5 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total : 35 p 

 

2.    1b; 2a; 3e 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 3p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total 15 p 
 

3. Elementele componente ale instalației de ungere sunt:                                                                                
1- baia de ulei; 
2- sorbul pompei de ulei; 
3- pompa de ulei; 
4- filtrul de ulei. 
Parametrii verificati: 
- presiunea uleiului; 
- nivelul uleiului; 
- scurgerile de ulei. 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 2p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total 14 p 
 

4.  Elementele componente ale instalației de răcire sunt:                                                                                     
1-Pompa de apă, 2-radiatorul, 6-ventilatorul, 8-termostatul, 
Parametrii verificați: 
- nivelul lichidului; 
- temperatura motorului; 
- deschiderea supapei termostat. 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 2p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total 14 p 

 

5. Dimensiunile de gabarit – sunt dimensiunile limită ale automobilului, adica cele mai mari                    
dimensiuni privind:  lungimea, lătimea, înălțimea. 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 4p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total 12 p 

 

Oficiu: 10 puncte 
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FIȘA DE EVALUARE 
Săptamâna 2 

 
Numele și prenumele________________________ 

Clasa_____________________________________ 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

 

1.  Enumerați 3 parametrii funcționali care se verifica la motor:                                           15 p 
 

 

 

 

2. Specificati SDV-urile utilizate la reglarea jocului culbutorilor:                                           15 p 

 

 

 

 
3.Precizati elementele componente ale transmisiei:                                                   32 p 
 

 

 

 

 

 

 
4.Parametrii de natura electrica masurati la electromotor (demaror):                                    8 p 
 

 

 
5.Enumerati 5 parametrii care se verifică  la instalaţia de frânare:                                        20 p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficiu: 10 puncte 
PUNCTAJ total_____puncte 
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Barem de corectare și notare 
FIȘA DE EVALUARE 

 Calificarea profesională: Mecanic auto 

Săptamâna 2 
 
1. Parametrii funcționali care se verifică la motor sunt: 

 Turatia rot/min 

 Temperatura apei de racire (circuitul inchis) °C 

 Temperatura uleiului de ungere°C 

 Temperatura gazelor de evacuare°C 

 Presiunea apei de racire (circuitul inchis) kgf/cm2 

 Presiunea apei de racire (circuitul deschis) kgf/cm2 

 Presiunea uleiului de ungere kgf/cm2 
Pentru fiecare  parametru funcțional dintre cei enumerați se acorda 5 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total:15p 
2. SDV-urile utilizate la reglarea jocului culbutorilor sunt: 

 calibru de distanță (lera);  

 cheie fixa sau specială; 

  șurubelnița. 
Pentru fiecare  raspuns corect  se acorda 5 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total:15p 

3.   Elementele componente ale transmisiei sunt: 

- ambreiaj, cutie de viteze, transmisie cardanică, transmisie principală, diferențial, reductor-

distribuitor, arbori planetari și transmisie finală. 

Pentru fiecare  element component  dintre cei enumerați se acorda 4 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total:32p 
4. Parametrii de natură electrică măsurați la instalatia de pornire  sunt:  

La acționarea electromotorului se măsoară tensiunea și intensitatea curentului , pentru a le 
compara u cele nominale. 

Pentru fiecare  raspuns corect  se acorda 4 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total:8p 
5. Parametrii care se verifică  la instalaţia de frânare: 

 –controlul etanseitatii instalatiei hidraulice 
– verificarea si completarea nivelului lichidului din rezervorul pompei centrale 
– verificarea si reglarea jocului dintre tija si pistonul pompei centrale (al cursei libere a pedalei) 
– evacuarea aerului din instalatie 
– verificarea uzurii garniturilor de franare 
– verificarea si reglarea jocului dintre saboti si tambur 

Pentru fiecare  element component  dintre cei enumerați se acorda 4 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total:20p 

 
Oficiu: 10 puncte 
 
 
 
 
 

 



 

Proiectul a primit finanțare din partea U.E. Page 38 
 

 
FIȘA DE EVALUARE 

Săptamâna 1 
Numele și prenumele________________________ 

Clasa_____________________________________ 

Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto 

 
2.Precizati elementele componente ale motorului:                                                         35 p 

-mecanismul __________________________ 
-mecanismul de _______________________ 
-instalatiile auxiliare: 

 

 

 

 

 

 
2. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de concurs litera 
corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                   20 p 
2.1. Prin cadru se înțelege:                                                                                                                                          
a) stuctura de rezistență a întregului ansamblu al automobilului; 
b) punțile automobilului; 
c) lonjeroanele; 
d) punțile și lonjeroanele. 
2.2 Cadrul automobilului constituie una din părțile principale pe care se montează:                                     
a) geamurile; 
b) motorul; 
c) roțile; 
 d) scaunele. 
3. Scrieţi, urmărind compatibilitatea dintre elementele celor două coloane, asocierea 
corectă dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.            15p 

 

  4.  Identificați tipurile constructive de cadre din figura de mai jos:                                   20p    

 
Oficiu: 10 puncte 
PUNCTAJ total_____puncte 

A B 
1  CAROSERIE a) lichid de răcire 

2.  REZERVOR b) lonjeroane 

3.  ȘASIU c) portantă 

4 .VENTILATOR d) garnitura cheder 

5. PARBRIZ e) grunduire 

 f) combustibil 
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Barem de corectare și notare 
FIȘA DE EVALUARE 

Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto 

 
Săptamâna 1 

 
1.Precizati elementele componente ale motorului:                                                                             
-mecanismul motor 
-mecanismul de distribuţie 
-instalatiile auxiliare: de alimentare; de ungere; de răcire; de pornire;  de aprindere. 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 5 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total : 35 p 
 
2.   2.1 a; 2.2 b;  
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 10 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total : 20 p 
 
3.  1c; 2f; 3b; 4a; 5d  
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 3p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total 15 p 
 
4. a-cadru cu lonjeroane paralele;  
b-cadru cu lonjeroane în trapez;  
c-cadru cu lonjeroane paralele îngustat în faţă;  
d-cadru cu lonjeroane cu traverse în X. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p  
Total  20 puncte 

 
 
 

Oficiu:10 puncte 
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FIȘA DE EVALUARE 
Săptamâna 2 

Numele și prenumele________________________ 

Clasa_____________________________________ 

Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto 

 
1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare 
răspunsului corect:                                                                                                                            20 p 
1.1. Pistolul de  vopsire este un dispozitiv folosit la: 
a) vopsire prin imersie; 
b) vopsire prin pulverizare; 
c) vopsire prin tamburare; 
d) vopsire prin pensulare. 
1.2. La ultima operație din tehnologia de vopsire a automobilului se folosește: 
a) lampa cu raze infraroșii; 
b) tub oxiacetilenic; 
c)  instalația de uscare; 
d) arzător cu gaze. 

2. Scrieţi, pe foaia de concurs, informaţia care completează spaţiile libere:                               45p 
Protecţia___________1_________________se face cu scopul de a proteja suprafeţele metalice de 

acţiunea agenţilor chimici care produc oxidarea.  
Îndreptarea unei piese din tablă subţire care prezintă o deformaţie la mijlocul suprafeţei ei (de 

exemplu: aripă a caroseriei) se face prin lovituri aplicate de la______________2_____________ la 
interior cu ciocanul de lăcătuşerie, folosind nicovala de mână. 

La  uşile automobilelor se pot  deteriora_______________3___________ şi închizătoarele. 
Operația prin care se depune pe suprafața metalului prima pelicula de material, ce constituie baza 

acoperirilor ulterioare se numește_______4______. 
Prin _______5__________se înţelege un şir de reacţii chimice şi electrochimice care duc la 

distrugerea materialelor metalice.  
Curăţirea mecanică se poate executa prin ______6___________cu nisip uscat sau cu alice, iar cea 

______7___________ se execută cu ajutorul perilor de sârmă, polizoarelor de mână. 
Grunduirea are rolul de a mări _________8__________ materialelor de vopsire la suport şi rezistenţa 

la coroziune a acoperirilor de protecţie. 
Caroseria autoportantă cu cadru integrat este ______9_________  sau nituită de cadru. 

  3. În coloana A sunt enumerate diferite operaţii executate la repararea caroseriilor, iar în 
coloana B sunt specificate SDV- uri utilizate. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele 
corespunzătoare din coloana B:                                                                                                       25p 

A B 

1. Îndreptarea uşilor deformate în urma tamponării  a) Ciocan de lipit  

2.  Lipirea unei ţevi sparte de la radiator  b) Strângător cu şurub  

3. Şlefuirea manuală a caroseriei  c) Dispozitiv de presare  

4. Îndreptarea colţurilor cu întărituri interioare  d) Hârtie abrazivă hidrorezistentă  

5. Îndreptarea unei piese din tablă subţire care prezintă 
o deformaţie la mijlocul suprafeţei ei (de exemplu: aripă 
a caroseriei) 

e) Suporturi în formă de lingură  

 f) ciocan de lăcătușerie 

 
Oficiu: 10 puncte 

PUNCTAJ total_____puncte
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Barem de corectare și notare 

FIȘA DE EVALUARE 
Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto 

 
Săptamâna 2 

 
2.   1.1b; 1.2.c 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 10 p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total: 20 p 
 
2. 
1-anticorozivă; 2-exterior; 3-balamalele; 4-grunduire; 5- coroziune; 6- sablare; 7- manuală;8- 
aderenţă;  9- sudată. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 p  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.  
Total: 45 p 
 
3. 1c; 2a; 3d; 4e; 5f. 
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 5p 
Pentru răspuns incorect sau lipsă se acordă 0p 
Total:  25 p 
 
 
Oficiu: 10 puncte 
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Description of the mobility experience 
 

 21 OBJECTIVE OF THE MOBILITY EXPERIENCE * 

The general goal of the project „Learning by practicing” is to facilitate the social and professional 

insertion of students from 3-year vocational education by professional and personal development 

in European context. 

To improve knowledge and to develop key-competences targeted by the professional qualification 

as Car mechanic by improving abilities and skills incorporated in units of learning specialized 

outcomes during activities of practical training, in order to increase motivation for practical 

performance and chances for a job both inside the country and outside it. 

The units of outcomes related to specialized technical training for Car mechanic qualification are: 

7. Preparation of cars for operating and 8. Car maintenance and repair. 

To improve English language and knowledge related to professional terminology for qualifications 

Car mechanic 

Increasing student's awareness of European Union membership and values in order to develop intra 

and interpersonal confidence and the desire for life-long personal development according to 

European standards. 

 22 EDUCATION OR TRAINING INITIATIVE IN THE COURSE OF WHICH THE MOBILITY EXPERIENCE WAS COMPLETED 

Erasmus+ Mobility 

 23 COMMUNITY OR MOBILITY PROGRAMME INVOLVED 

Erasmus+ Mobility Project 2018 

  DURATION OF THE EUROPASS MOBILITY EXPERIENCE 

 24 FROM * 

 

     

dd  mm  yyyy 

 25 TO* 

 

     

dd  mm  yyyy 

Skills acquiredduring the mobility experience 
 

 26A ACTIVITIES/TASKS CARRIED OUT * 

-to comply with the regulations related to occupational health and safety 

-to comply with the regulations related to environmental protection 

-to take part in every activity of the practical internship 

-to be responsible for their tasks 

-to efficiently cooperate with others employees 

-to fill in: the individual daily worksheet, the notebook with daily activities (including the cultural 

aspects) 

-to fill in the questionnaire for the evaluation of mobility quality and to take the evaluation tests 

 27A JOB-RELATED SKILLS  

Knowledge 

General components of the car 

Car technical documentation 

Steps and preparation procedures for the repaired car 

Tools used for preparation of repaired car 

Procedures and working tools used in car maintenance 

Periodical and seasonal technical car maintenance 

Regulations for occupational health and safety  

Regulations for environmental protection 

Means used in technical control for the identification of disturbances in car functioning 

Simple repair works of vehicles 

Scientific and technological competences 

To locate the components on the vehicle and to identify the functional connection with other 

components 

To extract the technical documentation related to the value of car general parameters and of the 

functional parameters of car components in different regimes (optimal, end or breakdown) 
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To perform the necessary intervention on a vehicle on the basis of the initial evaluation 

 28A LANGUAGE SKILLS 

Improvement of the English skills 

 29A COMPUTER SKILLS  

To perform the procedures of car control, revision, measurement, diagnose and testing 

 30A ORGANISATIONAL / MANAGERIAL SKILLS 

To assume initiative in problem solving 

To assume responsibilities in problem solving 

To offer suggestions and accept new ideas while respecting others’ opinions 

 31A COMMUNICATION SKILLS  

To adequately use both the common vocabulary and the specialty one 

To report the results of the vocational activity 

 32A OTHER SKILLS 

„Learning to learn” competence 

To operate correctly the working means for the preparation of the repaired car 

To carry out the operations specific to periodical and seasonal car technical maintenance 

Correct use of technical means for the control of car technical status 

To apply the regulations for occupational health and safety 

To apply the regulations for environmental protection 

Interest in suggesting alternative solutions for fixing failures 

Permanent interest in improving his own activity and in adopting new technologies and modern 

equipment 

Social and civic competences 

Efficient cooperation with other employees 

To apply the regulations for occupational health and safety 

To apply the regulations for environmental protection 

To adopt a responsible attitude for the environment by waste recycling  

To have and maintain a responsible behaviour concerning: 

- the adequate task fulfilment;  

- the compliance with the regulations for occupational safety and quality requirements; 

- rational use of resources. 

To demonstrate tact, consciousness and vocational competence in front of his team mates. 

Cultural competences 

To show interest in technologicalprogress related to car construction and functioningincluding by 

identifying some historical landmarks 

Concern for cleaning and good working conditions 

To comply with the internal procedures related to the basic maintenance and technical maintenance 

 

 33A DATE * 

 

 34A SIGNATURE OF THE REFERENCE  
  PERSON/MENTOR * 

 35A SIGNATURE OF THE HOLDER 

 

     

dd  mm  yyyy 
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Description of the mobility experience 
 

 21 OBJECTIVE OF THE MOBILITY EXPERIENCE * 

The general goal of the project „Learning by practicing” is to facilitate the social and professional 

insertion of students from 3-year vocational education by professional and personal development 

in European context. 

The specific objectives are: 

To improve knowledge and to develop key-competences targeted by the professional qualification 

as Car plater-painter by improving abilities and skills incorporated in units of learning specialized 

outcomes during activities of practical training, in order to increase motivation for practical 

performance and chances for a job both inside the country and outside it. 

The units of outcomes related to specialized technical training for Car plater-painter qualification are: 7. Car 
construction and operating; 8. Bodywork maintenance and repair and 10. Bodywork painting  
To improve English language and knowledge related to professional terminology for qualification 

Car plater-painter. 

Increasing student's awareness of European Union membership and values in order to develop intra 

and interpersonal confidence and the desire for life-long personal development according to 

European standards. 

 22 EDUCATION OR TRAINING INITIATIVE IN THE COURSE OF WHICH THE MOBILITY EXPERIENCE WAS COMPLETED 

Erasmus+ Mobility 

 23 COMMUNITY OR MOBILITY PROGRAMME INVOLVED 

Erasmus+ Mobility Project 2018-1-RO01-KA102-047923 

  DURATION OF THE EUROPASS MOBILITY EXPERIENCE 

 24 FROM * 

 

     

dd  mm  yyyy 

 25 TO * 

 

     

dd  mm  yyyy 

Skills acquiredduring the mobility experience 
 

 26A ACTIVITIES/TASKS CARRIED OUT * 

-to comply with the regulations related to occupational health and safety 

-to comply with the regulations related to environmental protection 

-to take part in every activity of the practical internship 

-to be responsible for their tasks 

-to efficiently cooperate with others employees 

-to fill in: the individual daily worksheet, the notebook with daily activities (including the cultural 

aspects) 

-to fill in the questionnaire for the evaluation of mobility quality and to take the evaluation tests 

 27A JOB-RELATED SKILLS  

Knowledge 

General notions about motor cars 

Technical documentation on motor cars 

The car casing 

The car body 

Car running devices 

Modern technologies for car maintenance and repair 

Types of non-corrosive protection used in motor car construction 

Cosmetic products for non-corrosive protection 

The organization of production for car painting 
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Regulations for vocational health and safety 

Regulations for environmental protection 

Scientific competences 

To locate the car components and notice their functional connection 

To extract the parameters and sizes characteristic to car running according to technical 

documentation 

To choose the operations, tools, devices and equipment specific to car painting 

To prepare surfaces for painting 

 28A LANGUAGE SKILLS 

Improvement of the English skills 

 29A COMPUTER SKILLS  

To carry out the control and measurements required by speciffic procedures in order to identify the 

car casing/car body flaws 

 30A ORGANISATIONAL / MANAGERIAL SKILLS 

To assume initiative in solving problems specific to maintaining and repairing car body elements and 
painting car body elements 

To assume initiative in solving problems specific to painting car body elements 

 31A COMMUNICATION SKILLS  

To use specific terms in order to speak about car construction and running 
To use specific terms in order to speak about the constructive parts of car casing and body, as well as 
about their flaws, maintenance and repair 
To use specific terms in order to speak about the corrosion and non-corrosive protection 
To use specific terms in order to speak about the materials, means and methods for painting car body 
elements 

To present an activity report 

 32A OTHER SKILLS 

Learning-to-learn competence: 
To use standardized methods for quality assurance 
Social competences: 
To cooperate with team members for task fulfilment 
To have and keep a responsible baheviour towards: task fulfilment, adequate use of equipment, 
rational use of resources, environmental protection and waste recycling 
Abilities 
To identify the constructive parts of the car casing and body 
To replace the solid sets 
To comply with the regulations for vocational health and safety, for fire prevention and extinction and 
environmental protection 
To repair the flaws in running system 
Attitudes 
To comply with the regulations for vocational health and safety, for fire prevention and extinction and 
for environmental protection 
To be permanently interested in the technological progress related to motor car industry 
To be interested in the technological solutions for the car casing and body 

To permanently look for novelties concerning materials and techniques for maintenance/repair of car 

body elements 

 33A DATE * 

 

 34A SIGNATURE OF THE REFERENCE  
  PERSON/MENTOR * 

 35A SIGNATURE OF THE HOLDER 

 

     

dd  mm  yyyy 
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PROBA PRACTICĂ  DE EVALUARE STAGIU DE FORMARE PROFESIONALĂ 
 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

PROBĂ PRACTICĂ 

 
Enunţul temei pentru proba practică: 

Înlocuiți uleiul uzat din motorul automobilului pus la dispoziție și filtrul de ulei, în condiții optime 

de muncă și de securitate. Pentru proba orală veți prezenta operațiile realizate și veți justifica 

alegerea uleiului, a pieselor de schimb și a mijloacelor de lucru utilizate, folosind  limbajul tehnic 

adecvat. 

Enunţul temei pentru proba orală: 

Prezentaţi operaţiile realizate şi precizaţi legăturile funcţionale ale grupului motor cu alte 

componente ale automobilului, utilizând limbajul tehnic adecvat. 

Sarcini de lucru: 

1. Stabilirea tipului de ulei necesar.  

2. Alegerea S.D.V-urilor necesare  

3. Golirea băii de ulei și colectarea lubrifiantul uzat 

4. Înlocuirea filtrului de ulei uzat  

5. Umplerea băii de ulei cu noul lubrifiant  

6. Confirmarea efectuării operațiunii în calculatorul mașinii, dacă este cazul. 

7. Utilizarea echipamentului de protecție și respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea 

la locul de muncă,  prevenirea şi stingerea incendiilor. 
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Professional Qualification: Car mechanic 

 

PRACTICAL TEST 

 

Subject of thepractical test : 

Replace the used oil and oil filterin the available car engine under optimal work and safety 

conditions. For the oral test, you will present the operations performed and you will justify how you 

chose the oil, spareparts and working tools using the appropriate technical language. 

Subject of the oral test: 

Present the completed operations and specify the functional group links of the engine group to 

other car components using the appropriate technical language. 

Work tasks: 

1. Establish the type of oil required. 

2. Choose the required the Tools, Devices, and Verifiers 

3. Empty the oil bath and collect the used lubricant 

4. Replace the waste oil filter 

5. Fill the oil bath with the new lubricant 

6. Confirm the operation of the machine, if applicable. 

7. Use of  protective equipment and compliance with occupational safety and health rules, fire 

prevention and extinguishing regulations. 
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Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto 

 

PROBĂ PRACTICĂ 

 

 
Enunțul temei pentru proba practică: realizați pregătirea unei suprafețe metalice a caroseriei și 

să o vopsiți în condiții optime de muncă și securitate. 

 

Pentru proba orală: Utilizând  limbajul tehnic adecvat, descrieți modului de lucru, argumentați 

alegerea S.D.V.–urilor necesare realizării sarcinilor de lucru, precizați normele de securitate şi 

sănătate la locul de muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor, principiile ergonomice în 

organizarea locului de muncă, protecția mediului la manipularea fluidelor de lucru. 

Sarcini de lucru:  

1.Pregătiți materialele și  mijloacele de lucru necesare pentru executarea lucrării.  

2.Efectuați operațiile pregătitore în vederea vopsirii. 

3.Executați vopsirea suprafeței metalice. 

4.Verificați calitatea lucrării. 

5.Efectuați eventualele retușuri. 

6.Aplicaţi normele de securitate şi sănătate la locul de muncă, normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor, principiile ergonomice în organizarea locului de muncă, de protecția mediului la 

manipularea fluidelor de lucru. 
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Professional qualification: Car plater-painter 

 

PRACTICAL TEST 

 

Subject of the practical test: Prepare a metal surface of the car body and paint it in optimal 

conditions of work and security. 

 

For the oral test:  

Use of  the appropriate technical language, describe the working method, argument the choice of  

the Tools, Devices, and Verifiers  required to perform the worktasks, specify thes afety and health 

rules at the workplace, rules for fire prevention and extinction, ergonomic principles in the 

organization of the place work, environmental protection, handling fluids. 

 

Work tasks: 

1.Prepare the materials and working tools necessary for the execution of the work. 

2. Perform the preparing operations for painting. 

3. Examine the painting of the metal surface. 

4.Check the quality of the work. 

5. Performany necessary adjustment.. 

6. Apply occupational safety and health rules, fire prevention and fire-fighting rules, ergonomic 

principles in workplace organization, environmental protection in working fluids handling. 
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GRILA DE EVALUARE 

 
Numele și prenumele participantului............................................................ 

Calificarea profesională: Tinichigiu-vopsitor auto 

 

Criterii de evaluare Indicatori de realizare 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 
Evaluator 

Criterii de evaluare pentru proba practică 

1.Primirea 
sarcinilor de lucru 
şi organizarea 
locului de muncă 

Alegerea materialelor necesare executării lucrării 5 p  

Alegerea S.D.V.-urilor necesare executării lucrării 10 p  

 
Amenajarea ergonomică a locului de muncă 5 p  

2.Realizarea 
sarcinii de 
lucru 
 
 
 

Respectarea  succesiunii logice a operațiilor 10 p  

Realizarea corectă a operațiilor 15 p  

Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de lucru 
și materialelor  necesare executării lucrării 

15 p  

Verificarea calității lucrării 5 p  

Aplicarea legislaţiei şi reglementărilor privind 
S.S.M. și P.S.I. la locul de muncă, protecția 
mediului la manipularea fluidelor de lucru 

5 p  

Criterii de evaluare pentru proba orală, probă complementară probei practice 

1.Prezentarea 
lucrării 

Utilizarea limbajului tehnic 5p  

 
 

Argumentarea alegerii S.D.V.–urilor necesare 
realizării sarcinilor de lucru 

5p  

 Descrierea modului de lucru 15 p  

 Cunoașterea legislaţiei şi reglementărilor privind 
S.S.M. și P.S.I. la locul de muncă, protecția 
mediului la manipularea fluidelor de lucru. 

5 p  

TOTAL 
100 p  

PUNCTAJ  FINAL 
  

 

Evaluator  

.................................... 
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RATING SCALE 

 

 
Participant's sur name and first name ............................................................ 

Professional Qualification: Car mechanic/ Car plater-painter 

 

Evaluation 
Criteria 

Achievement Indicators Maximum 
Score 

Assessor's 
score 

Evaluation criteria for the practical test 

1. Receiving work 
tasks and 
organizing the 
workplace 

Choosing the materials necessary for the execution 
of the work 

5 p 
 

Choosing the Tools, Devices, and Verifiers required 
to perform the job 

10 p 
 

Ergonomic design of the workplace 5 p  

2.Performing 
the task 

Observe the logical sequence of operations:  10 p  

Correct operations 15 p  

Appropriate use of working tools and spare parts 
necessary for the execution of the work 

10 p 
 

Verifying the quality of the work done 5 p  

Apply environmental regulations and health and 
safety regulations at work 10 p 

 

Evaluation criteria for the oral test, complementary to the practical test 

 
Proper use of specialized technical language in 

communicating the tasks. 
5p 

 

3.Presentation of 
the paper 
 

Argumentation of choosing Tools, Devices, and 
Verifiers  needed to accomplish work tasks 5p 

 

Description of working mode 15 p  

 Environmental,health and safety regulations at work 5 p  

TOTAL 100 p  

Grade/Score 
  

 

The assessor..................................... 
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