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DOMENIUL: MECANICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO 
CLASA a XI-a, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 
FAZA  NAȚIONALĂ  
 
I. PROBA SCRISĂ 
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Realizarea asamblărilor mecanice.  

 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 

 Pregătirea automobilului pentru exploatare. 

 Întreținerea și repararea automobilelor. 
 
Conținuturi tematice: 

1. Asamblări demontabile: asamblări filetate: 

- avantajele și dezavantajele asamblărilor filetate; 

- siguranța în exploatare a asamblărilor cu șuruburi, prezoane și piulițe; 

- asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii; 

- scule folosite la montarea și demontarea asamblărilor filetate; 

- montarea și demontarea prezoanelor; 

- tehnologia de execuție a asamblărilor prin filet; 

- controlul asamblărilor prin filet; 

- NSSM la realizarea asamblărilor prin filet. 

2. Asamblări prin formă: 

- asamblări prin pene (montarea și demontarea penelor, SDV-uri necesare); 

- asamblări prin caneluri (clasificarea asamblărilor după forma canelurilor și după modul în 

care se realizează centrarea canelurilor butucului pe cele ale arborelui, tehnologia de 

execuție a asamblărilor prin caneluri, SDV-uri necesare); 

- asamblări cu profile poligonale; 

- asamblări cu știfturi și bolțuri (forme constructive, materiale de execuție, rolul asamblărilor 

cu știfturi și bolțuri, tehnologii de execuție); 

- NSSM la execuția asamblărilor prin formă. 

3. Măsurări tehnice: 

- măsurarea / controlul dimensiunilor liniare; 

- măsurarea și controlul unghiurilor; 

- precizia de prelucrare: dimensiune nominală şi efectivă, abateri, toleranțe. 

4. Pregătirea automobilului pentru exploatare: 

- compunerea generală a automobilului; 

- parametrii caracteristici ai mijloacelor de transport rutier; 

- clasificarea automobilelor; 

- motoare cu ardere internă pentru automobile; 

- elemente componente și variante constructive, principii de funcționare:  

 mecanismul motor; 

 instalația de alimentare; 

 mecanismul de distribuție; 

 instalația de răcire; 
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 instalația de ungere; 

 instalația de aprindere; 

 sistemul de pornire. 
5.   Transmisia automobilului. 
6.   Sistemele de conducere. 
7.   Organele de susținere și propulsie. 
8.   Echipamentul electric. 
9. Întreținerea și repararea automobilelor: 
- evaluarea preliminară a defectelor automobilului; 
- simptome de funcționare defectuoasă a automobilului și cauze posibile; 
- operații de control preliminar; 
- sisteme de diagnoză din construcția automobilului; 
- documentația tehnică utilizată pentru evaluarea sumară a defectelor; 
- mijloace utilizate la controlul tehnic și de identificarea anomaliilor în funcționare a 

automobilelor; 
- metode și proceduri detestarea automobilului (în mers și în staționare); 
- proceduri de pregătire a automobilului în vederea realizării intervențiilor. 

   10. Protecţia muncii: 

    -    Normele generale de protecţie a muncii în domeniul mecanică. 

    -    Echipamente individuale de protecţie utilizate în domeniul mecanică. 
      -    Obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor privind protecţia muncii. 
 
II. PROBA PRACTICĂ 
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală. 

 Realizarea asamblărilor mecanice. 

 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 

 Realizarea asamblărilor mecanice. 

 Pregătirea automobilului pentru exploatare. 

 Întreținerea și repararea automobilelor. 
  
Conţinuturi tematice 

1. Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie: 
- proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale materialelor metalice; 
- aliaje feroase: oţeluri, fonte (clasificare, simbolizare); 
- tratamente termice aplicate oțelurilor și fontelor: recoacere, călire, revenire; 
- metale şi aliaje neferoase. 
2. Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în vederea executării pieselor prin operații 

de lăcătușerie generală: 
- curăţarea manuală a semifabricatelor;  
- îndreptarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri, tehnologii de execuţie, metode de 

control a semifabricatelor îndreptate, norme de securitate şi sănătate în muncă). 
3. Debitarea manuală a semifabricatelor. 
4. Îndoirea manuală a semifabricatelor. 
5. Pilirea metalelor. 
6. Polizarea pieselor. 
7. Găurirea şi prelucrarea găurilor. 
8. Filetarea. 
9. Asamblări demontabile: filetate, cu ştifturi, cu pene, cu arcuri (SDV-uri şi utilaje, 

tehnologie, control, norme de SSM specifice). 
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10. Asamblări nedemontabile: asamblări prin nituire, asamblări prin lipire. 
11. Măsurarea/controlul dimensiunilor liniare. 
12. Precizia de prelucrare: dimensiune nominală şi efectivă, abateri, toleranţe. 
13. Normele generale de protecţie a muncii în domeniul mecanică. 
14. Echipamente individuale de protecţie utilizate în domeniul mecanică. 
15. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru mentenanța de bază a automobilelor: 
- verificarea stării vehiculului; 
- golirea și înlocuirea fluidelor de lucru;  
- controlul și ajustarea nivelurilor și presiunilor;  
- înlocuirea consumabilelor; 
- înlocuirea pneurilor; 
- echilibrarea roților; 
- înlocuirea elementelor simple. 
16. Diagnosticarea, mentenanţa şi repararea: 
- diagnosticarea, mentenanţa şi repararea motorului cu ardere internă (mecanismului motor, 

mecanismului de distribuţie, instalaţiei de alimentare cu combustibil, instalaţiei de ungere, 
instalaţiei de răcire); 

-   diagnosticarea, mentenanţa şi repararea punţii din faţă; 
-   diagnosticarea, mentenanţa şi repararea sistemului de direcţie; 

       -   diagnosticarea, mentenanţa şi repararea sistemului de frânare; 
     -   diagnosticarea, mentenanţa şi repararea suspensiei automobilului; 
     -   diagnosticarea, mentenanţa şi repararea sistemului derulare. 

 
FAZA JUDEȚEANĂ  
 
I. PROBA SCRISĂ 
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Realizarea asamblărilor mecanice. 

 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 

 Pregătirea automobilului pentru exploatare. 

 Întreținerea și repararea automobilelor. 
 
Conținuturi tematice 

1. Asamblări demontabile: asamblări filetate: 
- avantajele și dezavantajele asamblărilor filetate; 
- siguranța în exploatare a asamblărilor cu șuruburi, prezoane și piulițe; 
- asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii; 
- scule folosite la montarea și demontarea asamblărilor filetate; 
- montarea și demontarea prezoanelor; 
- tehnologia de execuție a asamblărilor prin filet; 
- controlul asamblărilor prin filet; 
- NSSM la realizarea asamblărilor prin filet. 
2. Asamblări prin formă: 
- asamblări prin pene (montarea și demontarea penelor, SDV-uri necesare); 
- asamblări prin caneluri (clasificarea asamblărilor după forma canelurilor și după modul în 

care se realizează centrarea canelurilor butucului pe cele ale arborelui, tehnologia de 
execuție a asamblărilor prin caneluri, SDV-uri necesare); 

- asamblări cu profile poligonale; 
- asamblări cu știfturi și bolțuri (forme constructive, materiale de execuție, rolul asamblărilor 

cu știfturi și bolțuri, tehnologii de execuție); 
- NSSM la execuția asamblărilor prin formă. 
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3. Măsurări tehnice: 
- măsurarea/controlul dimensiunilor liniare; 
- măsurarea și controlul unghiurilor; 
- precizia de prelucrare: dimensiune nominală şi efectivă, abateri, toleranţe. 

4.   Pregătirea automobilului pentru exploatare 
- compunerea generală a automobilului; 
- parametrii caracteristici ai mijloacelor de transport rutier; 
- clasificarea automobilelor; 
- motoare cu ardere internă pentru automobile; 
- elemente componente și variante constructive, principii de funcționare:  

 mecanismul motor; 
 instalația de alimentare; 
 mecanismul de distribuție; 
 instalația de răcire; 
 instalația de ungere; 
 instalația de aprindere; 
 sistemul de pornire. 

5.   Protecţia muncii: 
- Normele generale de protecţie a muncii în domeniul mecanică. 
- Echipamente individuale de protecţie utilizate în domeniul mecanică. 
- Obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor privind protecţia muncii. 

 
II. PROBA PRACTICĂ 
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătușerie generală. 

 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 

 Realizarea asamblărilor mecanice. 

 Pregătirea automobilului pentru exploatare. 

 Întreținerea și repararea automobilelor. 
  
Conţinuturi tematice: 

1. Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie: 
- proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale materialelor metalice; 
- aliaje feroase: oţeluri, fonte (clasificare, simbolizare); 
- tratamente termice aplicate oțelurilor și fontelor: recoacere, călire, revenire; 
- metale şi aliaje neferoase. 

2. Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în vederea executării pieselor prin operații de 
lăcătușerie generală: 

- curăţarea manuală a semifabricatelor;  
- îndreptarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri, tehnologii de execuţie, metode de control 

a semifabricatelor îndreptate, norme de securitate şi sănătate în muncă). 
3. Debitarea manuală a semifabricatelor. 
4. Îndoirea manuală a semifabricatelor. 
5. Pilirea metalelor. 
6. Polizarea pieselor. 
7. Găurirea şi prelucrarea găurilor. 
8. Filetarea. 
9. Asamblări demontabile: filetate, cu ştifturi, cu pene, cu arcuri (SDV-uri şi utilaje, tehnologie, 

control, norme de SSM specifice). 
10. Asamblări nedemontabile: asamblări prin nituire, asamblări prin lipire. 
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11. Măsurarea / controlul dimensiunilor liniare. 
12. Precizia de prelucrare: dimensiune nominală şi efectivă, abateri, toleranţe. 
13. Normele generale de protecţie a muncii în domeniul mecanică. 
14. Echipamente individuale de protecţie utilizate în domeniul mecanică. 
15. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru mentenanța de bază a automobilelor: 
- Verificarea stării vehiculului; 
- golirea și înlocuirea fluidelor de lucru;  
- controlul și ajustarea nivelurilor și presiunilor;  
- înlocuirea consumabilelor; 
- înlocuirea pneurilor; 
- echilibrarea roților; 
- înlocuirea elementelor simple. 
16. Diagnosticarea, mentenanţa şi repararea: 
-   diagnosticarea, mentenanţaşi repararea motorului cu ardere internă (mecanismului motor, 

mecanismului de distribuţie, instalaţiei de alimentare cu combustibil, instalaţiei de ungere, 
instalaţiei de răcire). 
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