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CAPITOLUL I – ASPECTE GENERALE

La un service auto elevul ȋnvață, ȋn special, modul ȋn care se repară un autovehicul.

Considerăm  că este important ca ei să știe și ce documente se ȋntocmesc, atunci cȃnd se

primește mașîna ȋn service, precum și o parte dîn ȋnregistrarile contabile.

Ȋn aceste sens, am realizat o monografie contabilă ȋn care prezentăm principalele

ȋnregistrari contabile și documentele primare care se ȋntocmesc.

Ȋn momentul ȋn care clientul se prezintă cu mașina ȋn service, primul lucru care se face

este constatarea defecțiunilor și ȋntocmirea fișei de constatare și a datelor de preluare a

mașînii.

Astfel, primul document care se ȋntocmește este Nota de constatare (anexa 1)  ȋn care

se trec datele autovehiculului: marca/tipul, seria sașiului, numărul de ȋnmatriculare, anul

fabricației.

Anexa 1-Nota de constatare

S.C. SERVICE AUTO S.R.L

Autorizaţie RAR nr. 12345 din data de 09.09.2019

NOTA DE CONSTATARE

Marca /tip auto: SKODA OCTAVIA

Serie saşiu: TMBBE61Z372105656

Nr. înmatriculare: BZ-74-XXX

An fabricaţie: 2007

În data de 27.06.2022, autovehiculul de mai sus s-a prezentat în unitatea noastră cu

următoarea reclamaţie: zgomot puternic la roata în partea stângă.

În urma analizării autovehiculului am constatat următoarele: tripoda ax cardanic (partea spre

cutie) defect.

Data: 27.06.2022                        Persoana care a efectuat constatarea: Ştampila

unităţii service Nume: Ing. Ionescu Ionescu
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Semnatura:

Persoana care a efectuat constatarea își asumă responsabilitatea corectitudinii datelor

furnizate.

Se face apoi analiza mașinii și se constată defecțiunile pentru a se putea ȋntocmi

devizul de reparație. Se comandă piesele necesare pentru repararea autovehiculului (Nota de

comandă-anexa 2), apoi, pe baza prețurilor primite la piesele de schimb, subansamblurilor și

materialelor necesare se ȋntocmește devizul de reparație (anexa 3).

Anexa 2-Nota de comanda

SC  SERVICE AUTO  SRL

Str.PRiNCIPALĂ, nr 337, sat Verneşti, jud Buzau

CUI: RO1234567, J10/533/2015

COMANDA NR.

DATA

Client Nr înmatricculare Km

Reprezentant firmă Tip auto

An

Adresa Serie caroserie

Telefon

Defecte reclamate de client:                    Următoarele piese sunt furnizate de client:

Garanţia va fi acordată de furnizorul de piese
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Accept/solicit utilizarea de piese recondiţionate reparate, reutilizabile

Defecte constatate în timpul reparaţiei: Accept lucrările

suplimentar constatate

Nu accept să remediez

lucrările constatate.

Circul cu autovehicul pe

propria raspundere

La cererea beneficiarului, unitatea va asigura vizionarea activităţilor desfăşurate.

Lucrări și materiale estimative

Operaţie Timp Materiale Cantitate Valoare

Total manopera:                     Total materiale:                   Cost total:

Certificat de calitate și garanţie - Unitatea service garantează lucrarea executată, conform

Legii nr. 449/2003, Legii nr. 296/2004, după cum urmează:

 3 luni de la data recepţiei autovehiculului, dacă lucrarea nu a necesitat înlocuirea de

piese sau dacă s-a executat cu piesa clientului

 24 luni de la data recepţiei autovehiculului, pentru piese furnizate de unitate,

condiţionat de respectarea indicaţiilor de exploatare prevăzute de producătorul

autovehiculului.
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Am primit autovehicul cu lucrările executate conform foii de comandă

Semnatura client,

Anexa 3-Deviz de reparaţie

DEVIZ NR ……..
Data : 28.06.2022

Unitate         S.C. SERVICE AUTO  SRL

Cod fiscal      RO1234567  Nr. ord j10/533/2015

Adresa          com. Verneşti, Buzău

Telefon 0338/123456

Nr. aut. R.A.R.12345/09.09.2019

Client: METAL SOMET SA

Adresa:  str Transilvaniei, nr 425 Bis, jud Buzău

Tip autovehicul : SKODA OCTAVIA    Km:

Serie sasiu: TMBBE61Z372105656      Nr. înmatriculare: BZ74XXX

Tip motor An  fabricaţie: 2007

Manopera                  Fara TVA: 126.05                 Cu TVA: 150.00

Materiale                   Fara TVA: 319.33         Cu TVA:  380.00

Detaliere DEVIZ NR.

Nr.              Descriere                                                       Cantitate            Val. fara TVA      Val cu TVA

1.TRIPODA AX CARDANIC 1                           319.33          380.00

Nr.            Descriere            Mecanic        Norma        Tarif         Cant.      Total norma    Val.f TVA   Val cu TVA

Montaj tripoda                                                         12                     100.00                  126.05 150.00
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Materialele/reparaţiile cu semnul * sunt adaugate/modificate ulterior cu acordul clientului

Conditii de garanţie: Unitatea noastră acordă garanţie

-pentru produse:-la persoane fizice: 24 luni conform Legii nr. 449/2003

-la persoane juridice :  12 luni

-pentru manoperă garanţia este de 3 luni de la data recepţiei.

Clientul se obligă să asigure o exploatare corectă a autovehiculului reparat în conformitate cu cerinţele

impuse de producător. Piesele și materialele aduse de client nu benefiază de garanţie.

CAPITOLUL II - ÎNREGISTRǍRI CONTABILE

Pentru service-ul auto, contabilitatea are doua direcții:

1.comercializarea pieselor, subansamblelor, materialelor care implică procesul

de reparație, ȋnlocuire, recondiționare;

2.Manopera (prestare de serviciu).

Etapele prînvînd organizarea înterioară dîn punct de vedere a contabilității unui

service auto sunt urmatoarele:

1.Date preluare mașină;

2.Fișa de constatare;

3.Comandă piese;

4.Deviz;

5.Factură.

Există două modalități de evidențiere a pieselor de schimb, subansamblelor

șimaterialelor ce întervîn ȋn repararea unei mașini ȋntr-un service:

1.piesele de schimb se vȃnd la aceeașivaloare de achiziție - întrarea lor se face direct

ȋn contul de materiale = 302;

2.la valoare de achiziție se adaugă plus-valoare - intrarea se face ȋn contul de mărfuri -

371 iar Nota de recepție - intrare aferentă, va avea înclusiv prețul de vȃnzare.

Cazul 1
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Prețul de vȃnzare a pieselor este prețul de achiziție:

Intrarea în gestiune:

Se debitează contul 302=materiale și se crediteaza contul 401-Furnizori  cu valoarea

de achiziție fără TVA;

Se debitează contul 4426 - TVA deductibil și se creditează contul 401-Furnizori cu

valoarea TVA aferentă;

Se întocmește devizul aferent care va cuprinde valoarea pieselor precum și manopera

stabilită în prealabil.

Se debitează contul 411 - Clienți și se creditează contul 704 - Venituri din prestări

servicii cu valoarea manoperei

Se debitează contul 411 - Clienți și se creditează contul 708-Venituri din activități

diverse cu valoarea la preț de achiziție a materialelor

Se debitează contul 411 - Clienți și se creditează contul 4427 - TVA colectat cu

valoarea aferentă.

Urmează descărcarea gestiunii de materiale folosite în procesul de reparație:

Se debitează contul 602 - Cheltuieli materiale și se creditează contul 302 - Materiale

cu valoare de intrare.

Cazul 2

Piesele de schimb se vând la preț mai mare decât valoarea de achiziție. În acest caz

materialele se transformă în marfă, deci la valoarea de achiziție se adaugă adaos  comercial și

TVA:

Se debitează contul 371-Mărfuri și se creditează următoarele conturi:

-401 - Furnizori - cu valoarea de achiziție;

-378 - Adaos commercial - cu valoarea de adaos stabilită;

-4428 - TVA neexigibil - cu procentul de TVA aplicat la valoarea adaosului

comercial;

În același timp se înregistrează și TVA deductibil la pretul de achiziție:

Se debitează contul 4426 - TVA deductibil și se creditează contul 401 - Furnizori - cu

TVA aplicat la prețul de achiziție.

Înregistrarea devizului:

Se debitează contul 411 - Clienți și se creditează următoarele conturi:
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-704 - Venituri din servicii cu valoarea manoperei;

-707 - Venituri din marfă - cu valoarea înregistrată în contul 371 - Mărfuri;

-4427 - TVA colectat - cu valoarea rezultată din aplicarea cotei de TVA la

suma valorilor celor două venituri: 704 + 707 (venituri din servicii și venituri din

marfă);

Descărcarea gestiunii de mărfuri implică următoarele înregistrari contabile:

Se debitează conturile:

-607 - Cheltuieli cu mărfurile - cu valoarea de achiziție;

-378 - Adaos comercial – cu valoarea adaosului aplicat;

-4428 - TVA neexigibil – cu valoarea TVA aplicată la adaosul commercial;

Se creditează contul 371 - Mărfuri – cu suma valorilor înregistrate în cele trei conturi.

Un lucru important de știut este faptul că, în cazul în care service-ul face

aprovizionarea pieselor, subansamblelor și materialelor cu intrare în gestiune pe bază de NIR

la preț de vânzare, societatea trebuie să aibă și codul CAEN aferent acestei activități prevăzut

în obiectele de activitate.

În practică nu există service autorizat care să vândă piesele de schimb la prețul de

achiziție.

Există cazuri când piesele de schimb, subansamblurile sau materialele necesare

reparării mașinii nu se găsesc în țara noastră, acestea fiind achiziționate din spațiul

intracomunitar sau din țări din afara Uniunii Europene.

Cazul 1-Achiziția intracomunitară a pieselor:

Piesele sunt facturate în euro, dar înregistrarea se face în moneda națională – lei, la

cursul de schimb din data emiterii facturii.

Intrarea în gestiune se face aplicând cota de adaos folosită de societate.

Înregistrarile contabile sunt:

Se debitează contul 371 - Mărfuri și se creditează următoarele conturi:

-401 - Furmizori, cu valoarea de intrare a pieselor fără TVA;

-378 - Adaos comercial, cu valoarea adaosului;

-4428 - TVA neexigibil, cu procentul de TVA aplicat la valoarea adaosului;

Concomitent se face înregistrarea TVA-ului:
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-se debitează contul 4426 - TVA deductibil și se creditează contul 4427 - TVA

colectat, cu valoarea TVA aplicată la prețul de achiziție.

Cazul 2

Achiziția de piese din afara Uniunii Europene

Factura se emite în euro, dar înregistrarea se face în lei, la cursul de schimb din data

facturării.

Înregistrările sunt aproximativ similare primului caz, excepție făcând TVA-ul

deductibil care se transformă în taxe vamale. Acestea sunt urmatoarele:

Se debitează contul 371 - Mărfuri, în corespondență cu următoarele conturi:

-401 - Furnizori, cu valoarea de intrare a pieselor fără TVA;

-378 - Adaos comercial, cu valoarea adaosului;

-4428 - TVA neexigibil, cu valoarea rezultată din aplicarea procentului de

TVA asupra adaosului comercial;

Concomitent se înregistrează taxele vamale:

Se debitează contul 4426 - TVA deductibil și se creditează contul 446 - Alte taxe, cu

valoarea rezultată din aplicarea cotei de TVA asupra valorii de intrare a pieselor.

Pentru plata TVA în vamă am folosit un analitic al contului 446 - Alte taxe, pentru a

evidenția separat constituirea și plata acestuia:

Se debitează contul 446 - Alte taxe și se creditează contul 5121 - Bănci, atunci când

plata se face prin virament cu ordin de plată sau contul 5311 - Casa, atunci când plata se face

cu numerar.

În practică există service-uri autorizate pentru anumite brand-uri de autovehicule,

mașina adusă la reparat având garanție conform contractului de vânzare-cumpărare și valoarea

devizului este suportată de firma producătoare.

Service-ul încheie contract cu firma producătoare de mașini pentru a-și recupera

cheltuielile efectuate cu repararea autovehiculului. În acest caz, piesa defectă se trimite la

firma producătoare, care retrimite piesa nouă cu valoare zero, iar service-ul facturează

manopera aferentă procesului de reparație.

Dacă firma producătoare este din țară se fac următoarele înregistrări:

Se debitează contul 4111 - Clienți și se creditează următoarele conturi:

-704 - Venituri din prestări servicii, cu valoarea manoperei;



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

11

-4427 - TVA colectat, cu valoarea rezultată din aplicarea cotei de TVA asupra

manoperei.

Dacă firma este din comunitate, nu se mai înregistrează TVA colectat, ci doar

manoperă:

Se debitează contul 4111 - Clienți în corespondență cu contul 704 - Venituri din

prestări servicii, cu valoarea manoperei.

În contabilitatea unui service auto vom întâlni foarte des și devize de reparații

suportate de firmele de asigurări, atat prin polița RCA, cât și prin CASCO. Proprietarii de

autovehicule, încheie polițe de asigurare (CASCO și/sau RCA) cu firme de asigurare care

agreează la rândul lor anumite service-uri auto.

În momentul unei daune, dupa ce conducătorul auto respectă reglementările în

vigoare, reprezentantul asiguratorului îl îndrumă către un service, cu care firma de asigurare

are contract de decontare a daunelor.

Într-un service auto, ca în orice entitate, este obligatoriu să se efectueze inventarierea

pieselor de schimb, subansamblelor și materialelor aprovizionate pentru desfășurarea

activității.

OMFP nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precizează:

(1)Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor

respective, cantitativ - valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se

efectuează.

(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor

de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor

şi valorilor deţînute cu orice titlu, aparţînând altor persoane juridice sau fizice, în vederea

întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagîne fidelă a poziţiei

financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu fînanciar.

În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au

obligaţia să efectueze înventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor

proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului fînanciar pe
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parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele

situaţii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe

prevăzute de lege;

b) ori de câte ori sunt îndicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi

stabilite cert decât prîn înventariere;

c) ori de câte ori întervîne o predare - primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;

e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

Entitățile care au obligația inventarierii patrimoniului

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, obligația efectuării inventarierii generale a elementelor de natura activelor,

datoriilor și capitalurilor proprii revine persoanelor care organizează și conduc contabilitatea

fînanciară, respectiv:

 societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele

naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice;

 instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu șifără scop patrimonial;

 subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor

menționate anterior, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate

juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

 organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prîn act constitutiv, astfel

cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative,

fondurile de pensii admînistrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil.

De asemenea, obligația efectuării inventarierii generale a elementelor patrimoniale

revine și persoanelor fizice care desfășoară activități producătoare de venit și ale căror

venituri sunt determinate în sistem real, care au obligația să conducă evidența contabilă pe

baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor

contabilității în partidă dublă.

În cazul inventarierii pot aparea urmatoarele situaţii:

A.) Plusuri la inventar:
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1.Plusuri cantitative asemănătoare, atat din punct de vedere al caracteristicilor de

fabricaţie cât și din punct de vedere al preţului, care nu implică modificări rulajului

contului 371 - Mărfuri;

2.Plusuri de inventar ce afecteaza rulajul contului 371 - Mărfuri. Acestea se

înregistrează astfel:

Se debitează contul 371 - Mărfuri și se creditează următoarele conturi:

-758 - Venituri din exploatare cu valoarea pieselor constatate în plus;

-378 - Adaos commercial, cu valoarea adaosului;

-4428 - TVA neexigibil, cu valoarea TVA rezultată din aplicarea cotei de TVA

la adaos;

B.)Minusuri la inventar:

1.Mănusuri la inventar neimputabile. Pentru scaderea din gestiune a pieselor

constatate lipsă se fac următoarele înregistrări:

Se debitează următoarele conturi:

-607 - Cheltuieli cu marfa, cu valoarea pieselor constatate în minus;

-378 - Adaos comercial, cu valoarea adaosului;

-4428 - TVA neexigibil, cu valoarea TVA.

Se creditează contul 371 - Mărfuri

2.Minusuri la inventar imputabile persoanelor vinovate:

Înregistrarea din cazul anterior la care se adaugă:

Se debitează contul 4282 - Alte creanţe în legătură cu personalul și se creditează

conturuile:

-758 - Venituri din exploatare, cu suma rezultată ca diferenţa între valoarea

totala constatată lipsă și TVA-ul colectat;

-4427 - TVA colectat.

CAPITOLUL III – PLĂTITORUL
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Din punct de vedere al service-ului, factura este emisă pe numele clientului titular de

autovehicul și apar următoarele situaţii:

1. Plata este facută de proprietarul autovehiculului urmând ca acesta să își recupereze

suma achitată către service de la firma de asigurare;

În acest caz se face următoarea înregistrare contabilă:

Se debitează conturile:

-5121 - Bănci, atunci când plata se face prin virament bancar cu ordin de plată;

-5311 - Casa, atunci când plata se face în numerar;

Se creditează contul 4111 - Clienţi (proprietar autovehicul).

2. Factura este achitată de firma de asigurare în baza contractului de decontare și în

numele proprietarului;

Se fac aceleași înregistrări ca în primul caz, diferenţa fiind doar platitorul (în acest caz

plăteşte asiguratorul, nu proprietarul).

3. Valoarea finală a devizului depăşeşte suma acceptată de asigurator prin dosarul de

daună. În această situaţie, asiguratorul achită doar suma convenită, urmând ca

diferenţa să fie suportată de proprietar.

În acestă situaţie, asiguratorul achită doar suma convenită, restul fiind suportat de

proprietar și se efectuează aceleași înregistrări contabile.

CAPITOLUL IV – DOCUMENTE NECESARE A SE GĂSI LA BORDUL

AUTOVEHICULELOR CE EFECTUEAZĂ TRANSPORTURI

Un elev care este înmatriculat în învǎţǎmântul profesional, domeniul Mecanicǎ,

profil Tehnic, filierǎ Tehnologicǎ, calificarea Mecanic auto, sau în învǎţǎmântul liceal,

domeniul Mecanicǎ, profil Tehnic, filierǎ Tehnologicǎ, calificarea Tehnician

transporturi/Tehnician întreţinere și reparaţii, trebuie sǎ aibǎ cunoștinţe referitoare la

documentele ce trebuie sǎ se regǎseascǎ la bordul autovehiculului.
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a. destinate transportului rutier contra cost de mărfuri în trafic național și (sau) internațional:
1. copia conformă a licenței comunitare, în original;

2. documentul de transport: scrisoarea de transport C.M.R.;

Suplimentar

3. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

4. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;

5. contractul de închiriere/leasing în original sau în copie conformă cu originalul, în

cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după

caz;

6. atestatul de conducător auto prevăzut la articloul 5 din Regulamentul (CE) nr.

1072/2009, după caz;

7. autorizațiile de transport internațional, în cazul transportului rutier public de mărfuri în

trafic internațional.

b. destinate transportului rutier în cont propriu de mărfuri în trafic național și (sau) internațional:
1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, în original;

2. documentul de transport, care poate fi:

scrisoarea de transort C.M.R. dacă se efectuează transport rutier de mărfuri în trafic

internațional;

o avizul de expediție al mărfurilor dacă se efectuează transport rutier de mărfuri

în trafic național;

Suplimentar

3. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

4. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;

5. contractul de închiriere/leasing în original sau în copie conformă cu originalul, în

cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după

caz;

6. atestatul de conducător auto prevăzut la articloul 5 din Regulamentul (CE) nr.

1072/2009, după caz;
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c. destinate transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic național și
(sau) internațional:

1. copia conformă a licenței comunitare, în original;

2. documentul de transport, care poate fi:

licența de traseu.

Precizare: licența de traseu trebuie însoțită de graficul de circulație aferent dacă

transportul rutier public se efectuează în trafic național;

o autorizația de transport internațional.

Precizare: autorizația de transport internațional trebuie însoțită de graficul de

circulație aferent dacă transportul rutier public se efectuează în trafic

internațional;

Suplimentar

3. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto;

4. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;

5. contractul de leasing în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care

vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing;

6. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie.

d. destinate transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic național și (sau) internațional:

1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, în original;

2. documentul de transport, care este reprezentat de tabelul cuprinzând persoanele

transportate, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii;

Suplimentar

3. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat

al întreprinderii de transport în cont propriu;

4. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;

5. contractul de leasing în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care

vehiculul rutier este deținut cu contract de leasing;
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6. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

7. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor

auto cetățeni străini.

e. destinate transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic

național și (sau) internațional:

1. copia conformă a licenței comunitare , în original;

2. documentul de transport care poate fi:

licența de traseu.

Precizare: licența de traseu trebuie însoțită de graficul de circulație aferent dacă

transportul rutier public se efectuează în trafic național;

o autorizația de transport internațional.

Precizare: autorizația de transport internațional trebuie însoțită de graficul de

circulație aferent dacă transportul rutier public se efectuează în trafic

internațional;

Suplimentar

3. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat

al întreprinderii de transport în cont propriu;

4. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;

5. contractul de închiriere sau de leasing în original sau în copie conformă cu originalul,

în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;

6. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

7. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor

auto cetățeni străini;

8. contractul încheiat cu benficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a

acestuia,respectiv contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă

cu originalul a acestuia;

9. documentele din care să rezulte apartenența pasagerilor la categoria pentru care este

licențiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.
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f. destinate transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic național:
1. copia conformă a licenței comunitare , în original;

2. documentul de transport (documentul de control-foi detașabile, în 2 exemplare, legate

în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25);

3. contractul/comanda beneficiarului transportului respectiv, în original sau în copie;

Suplimentar

4. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat

al întreprinderii de transport în cont propriu;

5. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;

6. contractul de închiriere sau de leasing în original sau în copie conformă cu originalul,

în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;

7. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

8. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor

auto cetățeni străini.

g. destinate transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic

internațional:

1. copia conformă a licenței comunitare , în original;

2. documentul de transport care poate fi:

o documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile

rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale liberalizate;

o autorizația pentru serviciul ocazional liberalizat;

o documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul

rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare

ale Acordului INTERBUS.

Suplimentar

3. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat

al întreprinderii de transport în cont propriu;

4. certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de

transport efectuat;
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5. contractul de închiriere sau de leasing în original sau în copie conformă cu originalul,

în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing;

6. asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

7. actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor

auto cetățeni străini.

h. destinate transportului rutier de mărfuri periculoase:

În plus față de alte documnte cerute de alte reglementări, următoarele

documente trebuie să se afle la bordul unității de transport:

1. documente de transport special pentru substanțele periculoase transportate;

2. instrucțiuni scrise;

3. certificat de agreare pentru fiecare vehicul din componența unitășii de transport

(cisterne și autovehicule de tip EX/II și EX/III)

4. certificat de pregătire profesională ADR al conducătorului auto.1

În continuare, prezentǎm modele ale unor documente enumerate mai sus, spre

exemplificare.

1 http://www.pilot2000.ro/acte_la_bord/index.php
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CAPITOLUL V - CONCLUZII

În practica economico-financiară a unui service auto se pot întâlni și alte speţe

contabile generate de fluxuri economico-fînanciare diverse, fiecare agent economic putând să

își organizeze activitatea și implicit departamentul de contabilitate într-un stil propriu, având

însă obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare și principiile contabilităţii. Considerăm că este

important ca elevii care fac practică într-un service auto să înveţe, pe lângă modalitatea de

reparare a unui autovehicul, și unele aspecte ce ţin de organizarea interioară a societăţii, acest

lucru fiind necesar în cazul în care, după absolvire, vor fi interesaţi să își deschidă propriul

service auto.

6.ELEMENTE DE CURRICULUM

6.1.Curriculum în dezvoltare localǎ – Exploatarea, diagnosticarea,

întreţinerea și repararea automobilului

Date de identificare a CDL:

1.Instituția de ȋnvǎțǎmȃnt: Liceul Tehnologic Vernești
2.Denumirea operatorului economic: S.C. Prompt Test S.R.L.

3.Titlul CDL: Exploatarea, diagnosticarea, întreţinerea și repararea automobilului

4.Tipul CDL-ului: aprofundare

5.Profilul/Domeniul de pregǎtire profesionalǎ: Tehnic/Mecanicǎ

6.Calificarea profesionalǎ: Mecanic auto

7.Clasa: a XI-a

8.Numǎr ore: 300

9.Autorii:

-Unitatea de ȋnvǎțǎmȃnt: Crǎciun Doru Iulian

-Operatorul economic: Tǎtulescu Valentin

1.Notǎ de prezentare
-Denumirea calificǎrii: Mecanic auto

-Nivelul de pregǎtire: 3
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-Numǎrul de ore alocat modulului: 300

-Scopul modulului CDL:

Modulul CDL – Exploatarea, diagnosticarea, întreţinerea și repararea automobilului face parte

din stagiile de pregǎtire aferente domeniului de pregǎtire Mecanic, calificarea Mecanic auto,

clasa a XI-a, învǎţǎmânt profesional de 3 ani.

Modulul este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cuno tin e, abilităi i

atitudini necesare angajării pe pia a muncii în una din ocupa iile specificate în SPP-urile co

respunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Me

canică, sau continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

-Rolul CDL-ului ȋn pregǎtirea de specialitate a elevului și argumentarea parcurgerii sale
ȋn anul de studiu, ȋn unitatea de ȋnvǎțǎmȃnt respectivǎ, ȋn zona/localitatea respectivǎ:

Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat

motivele esenţiale pentru includerea acestui curriculum. Tinerilor trebuie să li se ofere

posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.

Din acest considerent, programa a fost concepută astfel încât să dezvolte o arie extinsă

de abilităţi transferabile: rezolvarea de probleme şi organizarea locului de munca. Acestea

sunt abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru asumarea

rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste

cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate

în abilităţile cheie.

Nu de puține ori, agenții economici cu care au fost ȋncheiate Contracte de instruire

practicǎ s-au plȃns de faptul cǎ elevii nu știu sǎ ȋși organizeze locul de muncǎ și sǎ rezolve

problemele apǎrute ȋn legǎturǎ cu acesta. De aceea, a fost creat acest CDL, pentru a rǎspunde

nevoilor agenților economici, dar și pentru a da posibilitatea elevilor, ȋn cazul ȋn care ȋși vor

crea propria afacere, sǎ nu ȋntȃmpine probleme referitoare la organizarea locului de muncǎ

-Situațiile de ȋnvǎțare care rǎspund nevoilor de formare identificate ȋmpreunǎ cu
operatorul economic partener al unitǎții de ȋnvǎțǎmȃnt:

- Documentarea și ȋnregistrarea datelor necesare diagnosticǎrii stǎrii tehnice a motoarelor.

- Inregistrarea datelor referitoare la starea tehnicǎ a motoarelor.
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-Exerciţii aplicative şi practice de identificare, de analiză constructivă şi funcţională a

mecanismelor, sistemelor şi instalaţiilor automobilului, respectiv a subansamblurilor şi

reperelor din componenţa acestora, în cadrul orelor de laborator tehnologic şi a celor de

instruire practică;

-Exerciţii aplicative de comparare a principiilor constructive şi funcţionale a unor componente

ale automobilului, în cadrul orelor de laborator tehnologic

-Exerciţii de extragere din documentaţia tehnică a valorilor parametrilor generali ai

automobilului şi a parametrilor caracteristici regimurilor de funcţionare a componentelor

automobilului, în cadrul orelor de laborator tehnologic şi a celor de instruire practică;

-Aplicaţii practice de demontare şi montare a componentelor automobilului, în cadrul orelor

de instruire practică.

Parcurgerea temelor ce intră în componenţa acestei discipline are ca scop:

❖ stimularea cooperării şcoală – agent economic

❖ stimularea interesului pentru instruirea practică în meserie

❖ orientarea instruirii tehnice i tehnologice spre latura aplicativ-formativ a acesteia

❖ percepţia viitorului angajator (actualul agent economic partener) cu privire la nevoilede

formare

❖ dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale

❖ crearea unei forţe de muncă bine calificate, competitive pe pia a muncii

promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenţi să

devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.

Avantajele/beneficiile CDL-ului sunt:

facilitează tranziţia elevilor de la școală la viaţa activă, prin adaptarea pregătirii lor

profesionale la nevoile/cerinţele agentului economic

permite aprofundarea competenţelor cheie, alături de unităţile de rezultate ale învăţării

tehnice generale și specializate, în contexte reale de muncă

creează oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiei școală – agent economic.

-Scurtǎ descriere a nevoilor de formare cǎrora le rǎspunde CDL-ul și a rezultatelor

ȋnvǎțǎrii suplimentare, precum și lista unitǎții/unitǎților de rezultate ale ȋnvǎțǎrii din
SPP vizate:
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-cunoașterea normelor SSM și ISU aplicabile la locul de muncǎ;

-cunoașterea metodelor, procedeelor și mijloacelor de diagnosticare a stǎrii tehnice a unui

motor;

-organizarea locului de muncǎ pentru a rǎspunde necesitǎților agenților economici și

specificului activitǎții fiecǎruia;

-ȋnțelegerea rolului diagnosticǎrii ȋn vederea efectuǎrii operațiilor ulterioare pentru repararea

motorului/mașinii

Lista unitǎții/unitǎților de rezultate ale ȋnvǎțǎrii:

3.Montarea organelor de mașini ȋn subansambluri mecanice:

3.1.1.Noțiuni generale despre organele de mașini;

3.1.2.Organe de mașini simple;

3.1.3.Organe de mașini complexe.

8.Ȋntreținerea și repararea automobilelor

8.1.1.Evaluarea preliminarǎ a defectelor automobilului, simptome de funcționare defectuoasǎ

a automobilului și cauze posibile; operații de control preliminar;

8.1.2.Sisteme de diagnozǎ din construcția automobilului;

8.1.3.Documentația tehnicǎ utilizatǎ pentru evaluarea sumarǎ a defectelor;

8.1.4.mijloace utilizate la controlul tehnic și de identificare a anomaliilor ȋn funcționarea

automobilului;

8.1.5.Metode și proceduri de testare a automobilului (ȋn mers și ȋn staționare);

8.1.6.Proceduri de pregǎtire a automobilului ȋn vederea realizǎrii intervențiilor;

8.1.7.Lucrǎri de reparații simple ale vehiculelor rutiere;

8.1.8.Norme de sǎnǎtate și securitate ȋn muncǎ;

8.1.9.Norme de protecția mediului.
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2.Tabel de corelare dintre rezultatele ȋnvǎțǎrii și conținuturile ȋnvǎțǎrii

URÎ 7 – Pregătirea

automobiluluipentru exploatare

URÎ 8 – Întreținerea și

reparareaautomobilelor

Conţinuturile învăţării
Situaţii de învăţare

Rezultate ale învăţării

(codificate conform SPP)

Cunoștinţe Abilităţi Deprinderi

7.1.9.

7.1.10.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

1. Etape, operații și mijloace de lucru pentru pregătirea auto
mobilului nou

1.1. Efectuarea setărilor, reglajelor și ajustărilor conform prescripții lor

tehnice ale constructorului.

1.2. Reglementări cu privire la pregătirea automobilului nou (sănăta

tea și securitatea muncii, reciclarea deșeurilor, kitul legal de securi tate,

Diferenţierea

cunoştinţelorelevilor prin:

abordarea tuturor stilurilor

deînvăţare (auditiv, vizual,

practicsau prin contact direct),

forma rea de echipe de elevi

care sepot ajuta reciproc cu
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fixarea plăcuțelor de înmatriculare) aptitudinidiferite

Diferenţierea sarcinilor şi

timpului alocat, prin:

prezentarea temelor în mai

multe moduri, fixarea de sarcini

în funcţie de abilităţi, fixarea

sarcinilor de la uşor la greu

Diferenţierea răspunsului prin:

utilizarea autoevaluării şi

solicitarea elevilor de a-şi

impune obiective

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.1.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

2. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru mentenanță debază

(preventivă) a automobilelor
2.1. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru mentenanța de ba ză a

automobilelor (verificări sumare ale stării vehiculului, curățareași

spălarea, golirea și înlocuirea fluidelor de lucru, controlarea șiajustarea

nivelurilor și presiunilor, înlocuirea consumabilelor, înlocu

irea pneurilor, echilibrarea roților, înlocuirea elementelor simple, ini

țializarea martorilor de întreținere, completarea fisei de lucru și tran

smiterea informației)

2.2. Controlul și îngrijirea zilnică (CIZ)

2.3. Spălarea (S)
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2.4. Revizii tehnice periodice (RT1 și RT2) și sezoniere (RTS)

aleautomobilelor

2.5. Norme de SSM, PSI
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8.1.2.

8.1.4.

8.1.5.

8.2.4.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

3. Diagnosticarea automobilelor

3.1. Metode și proceduri de testare a automobilului (în mers și

înstaționare)

3.2. Norme specifice de SSM

3.3. Aplicații practice:

- utilizarea sistemelor de diagnoză ale automobilului - lucrări practice de

control, verificare, măsurare și evaluare a stăriitehnice a unui automobil,

conform schemelor de diagnosticareprocedurilor specifice de testare

- aplicații de completarea a formularelor specifice cu informații refe

ritoare la operațiile realizate și rezultatele testelor.

8.1.6. 8.2.9. 4. Pregătirea automobilului în vederea realizării intervențiilor4.1.
Aplicații practice de pregătire a automobilului în vederea reali zării

intervențiilor:

- protejarea vehiculului

- identificarea vehiculului.
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8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

5. Lucrări de reparații simple ale vehiculelor rutiere
5.1. Norme de sănătate și securitate în muncii și norme de

protecțiamediului aplicabile lucrărilor de reparare a vehiculelor rutiere

4.3. Aplicații practice privind intervențiile necesare asupra unui ve hicul

rutier, pe baza evaluării stării tehnice

- demontarea componentelor

- înlocuirea / repararea pieselor defecte

- remontarea componentelor

- realizarea reglajelor

- verificarea stării tehnice a automobilului în urma intervențiilor -

montarea și instalarea accesoriilor
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- efectuarea micilor lucrări de ajustare.
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-Lista minimalǎ de resurse materiale necesare dobȃndirii rezultatelor ȋnvǎțǎrii:

❖ Manuale, auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, documentaţie tehnică

(desene de execuţie, fișe tehnologice, normative specifice, fise de instructaj S.S.M. și P.S.I.)

❖ Cataloage de materii prime și materiale

❖ Echipamente de protecţie specifice

❖Mijloace și echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum)

❖ Trusǎ de prim ajutor

❖Materiale de curăţenie specifice locului de muncă (lavete, detergenţi, dezinfectanţi, solvenţi)

❖ Containere / coșuri pentru colectarea selectiva a deșeurilor

❖ Utilaje: rampă/ elevator, aparat echilibrare roți

❖ scule, dispozitive, verificatoare: trusa mecanicului auto; lampă de atelier; scule, dispozitive,

verificatoare pentru calajul pompelor de injecție Diesel, scule, dispozitive, verificatoarepentru

demontarea injectoarelor, lampă stroboscopică pentru motoare Diesel, dispozitiv deantrenare și

poziționare a fuliei, set 4 cheii de bujii diferite tipuri etc.;

❖ Aparate de măsură și control: analizoare de gaze / opacimetre, compresometre, truse

pentrucontrolul presiunii uleiului, aparate de verificare a tensiunii curelelor, multimetru digital

etc.

❖ Echipamente: instalație de curățat sisteme de injecție, robot pornire + redresor, compresor de

aer, furtun de aer cu mosor si pistol de umflat, echipament pentru verificarea și

reglareageometriei sistemului de direcție

❖ Componente, ansambluri si subansambluri auto

❖ Echipamente de diagnosticare: analizor gaze de eșapament, standuri de diagnosticare,

compresometru

❖ Formulare tip ale Carnetului de Service.
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3.Sugestii metodologice:

Pentru orientarea corectǎ, elevii vor fi consiliați de catre (MENTOR) profesori – ingineri ȋn

vederea luǎrii deciziilor legate de orientarea profesionalǎ.

Elevul este beneficiarul și este implicat și direct interesat.

Profesorul este coordonatorul activitǎții și ȋndrumǎtorul.

Agentul economic este viitorul beneficiar al unui angajat bine pregǎtit.

FORTE MOTRICE – roluri

ELEV PROFESOR AGENT ECONOMIC

-face propuneri privind

modul de rezolvare a

problemei

-sugereazǎ activitǎți

-distribuie roluri ȋn cadrul

echipei de lucru

-ȋmpǎrtǎșește cunoștințe

-culege informații

-ȋși asumǎ responsabilitǎți

-participǎ la evaluare

-manifestǎ respect fațǎ de

membrii echipei

- participǎ activ la

dezvoltarea personalǎ

- acționeaza ca mentor

-ȋndruma elevii ȋn

rezolvarea problemei

-urmǎrește rezolvarea

sarcinilor

-stimuleazǎ și ȋncurajeazǎ

creativitatea

- acorda ȋncredere  echipei

-ȋncurajeaza elevii pentru

rezultatele obținute

- sprijinǎ elevii ȋn

rezolvarea problemei

-manifestǎ receptivitate fațǎ

de derularea activitǎților

- asigurǎ resurse

- participǎ la evaluare

-stimuleazǎ performanța

Noţiunile teoretice necesare aplicaţiilor practice vor fi incluse (în materialele de învăţare) în

cadrul orelor de instruire practică, înainte de efectuarea lucrărilor propriu-zise.
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Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea coordonatorului de practică / agentului

economic, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului

cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de

ritmul de asimilare a cuno tin elor de către colectivul instruit. Se recomandă ca pregătireapractică

să se desfă oare în atelierele de la operatorul economic, dotate conform recomandări lor din SPP.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev, prin proiectarea unor activităţi de în văţare

variate prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,

inclusiv adaptarea la elevii cu CES.

Aceste activităţi de învăţare vizează:

❖ aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive și operatorii ale

elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant

lapropria instruire și educaţie

❖ îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului

❖ folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele

cunoașterii, prin recurgere la modele concrete

❖ însușirea unor metode de informare și de documentare independentă (ex. studiul individual,

investigaţia știinţifică, studiul de caz etc), care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare

continuă.

Considerând lista minimă de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învăţării

(existente la agentul economic partener), pentru lucrările practice de efectuat, se prezintă o listă

orientativă:
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Nr.
crt.

Tema lucrǎrii

1. Lucrări practice de control, verificare, măsurare și evaluare a stării tehnice a unui au
tomobil, conform schemelor de diagnosticare și procedurilor specifice de testare

2. Aplicații de completarea a formularelor specifice cu informații referitoare la
operațiilerealizate și rezultatele testelor

3. Lucrări practice de preg tire a automobilului în vederea realiz rii intervențiilor
(proteja rea vehiculului, identificarea vehiculului, culegerea și utilizarea datelor
tehnice, ridica rea vehiculului;

4. Lucrări complexe de executare a intervențiilor necesare asupra unui vehicul rutier,
pebaza evaluării stării tehnice a motorului, transmisiei, sistemelor de conducere,
sisteme lor de susținere și propulsie, echipamentului electric o demontarea
componentelor

5. Lucrări de înlocuirea / repararea pieselor defecte; remontarea componentelor

6. Lucrări de realizare a reglajelor

7. Lucrări de verificare a st rii tehnice a automobilului în urma intervențiilor

8. Lucrări de montare și instalare a accesoriilor

9. Efectuarea micilor lucrări de ajustare

10. Completarea fi ei de lucru și furnizarea informațiilor necesare factur rii lucr rilor

Lista lucrărilor practice poate fi dezvoltată și adaptată condițiilor specifice oferite de partenerul

de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire

profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.
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Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea cunoștinţelor, abilităţilor şi aptitudini

lor/competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi folosite următoarele metode de

predare-învăţare:

∙ metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau dialogate), discuţiile şi

dezbaterile, problematizarea

∙ metode de explorare a realităţii: observarea sistematică şi independentă; experimentul; metode

demonstrative

∙ metode bazate pe acţiune – lucrările practice, învăţarea pe simulatoare

∙ metode care stimulează creativitatea: Organizatorul grafic, Harta conceptelor, Diagramacauză –

efect, tehnica Lotus, Ciorchinele, Cubul, metoda învățării reciproce, metoda Mozaic, metoda

Piramidei etc.

METODA ”DIAGRAMA CAUZĂ-EFECT”

Această metodă oferă posibilitatea punerii în evidență a izvoarelor unei probleme, unui

eveniment sau unui rezultat. Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ de generareși

organizare a cauzelor majore (principale) și minore (secundare) ale unui efect.

Diagrama cauză – efect oferă posibilitatea de a evidenția cauza și efectul unor procese,

evenimente, fenomene, probleme etc. și are ca obiectiv stimularea imaginației elevilor

pentrurezolvarea problemei analizate din mai multe perspective. Regulile de organizare și etapele

derealizare a diagramei cauzelor și a efectului sunt următoarele:

1. se împarte clasa în echipe de lucru

2. se stabilește problema de discutat care, în acest caz, este rezultatul unei funcționări defec

tuoase a automobilului – efectul; fiecare grup are de analizat câte un efect. 3. are loc dezbaterea

în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul dis cutat (înregistrarea

cauzelor se face pe hârtie)

4. construirea diagramei cauzelor și a efectului astfel: pe axa principală a diagramei se

treceefectul, pe ramurile axei principale se trec categoriile de cauze (de exemplu, metode,

materiale, mașini / echipamente, factorul uman, factori de mediu, măsurare / procesare date) și
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cauzelemajore (principale); − cauzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe

câteo ramură mai mică ce se deduce din cea a cauzei majore.

5. etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup: examinarea patternurilor

(diagramelor); evaluarea modului în care s-a făcut distincție între cauzele majore și cele minore

și aplasării lor corecte în diagramă, cele majore pe ramurile principale, cele minore pe cele secun

dare, relaționând și/sau decurgând din acestea; evaluarea diagramelor fiecărui grup și discuta rea

lor

6. stabilirea concluziilor.

Diagramele pot fi folosite de asemenea, pentru a exersa capacitatea de a răspunde la în

trebări legate de anumite probleme aflate în discuție.

Recomandăm aplicarea metodei la toate activitățile practice de diagnosticare. Elevii

vor pleca de la un simptom de funcționare defectuoasă și vor identifica în echipă sau individual

cauzele posibile, le vor clasifica în cauze majore și cauze minore cu ajutorul diagramei, vor prio
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ritiza tratarea cauzelor în funcție de probabilitatea și posibilitatea de a fi verificate (prioritateacea

mai mare fiind atribuită cauzelor cu cea probabilitate ridicată și ușor de verificat), vor realiza

activități de verificare, testare și măsurare specifice pentru a stabili un diagnostic. Rezultate ale

învățării avute în vedere (codificate conform SPP) sunt:

▪ Cunoștințe – 8.1.5.

▪ Abilități – 8.2.7.

▪ Atitudini – 8.3.3.

Exemplu de aplicare a metodei DIAGRAMA CAUZĂ-EFECT

4.Sugestii privind evaluarea:
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Evaluarea se face pe baza fișei ȋntocmite prin acordarea de puncte pentru fiecare elev și

sarcina de lucru.

Evaluarea urmǎrește procesul :

- adaptarea la situație;

- comportamentul cooperant;

- organizarea timpului;

- rezolvarea problemei;

- negocierea;

- prezentarea;

- jurnalul de activitǎți;

- aprecierea colegilor

Evaluarea este facuta de cǎtre membrii echipei și de cǎtre profesor.

Forme de evaluare:

- raport

- prezentare

- combinat

CRITERII:- validitate (relevanțǎ)

-utilitate

- eficiența , transparența

CONDITII: -nu se tolereazǎ lipsa de implicare

- solicitarea unui plan al proiectului

-folosirea aprecierii de catre colegi

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul

didactic măsoară eficienţa întregului proces instructiv-educativ și urmăreşte măsura în care elevii

şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În cazul

unei încercări nereușite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

54

trebuiesă includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces, identificarea

unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie.

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire practică

pebaza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de

aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire

Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării. În funcţie de specificul modulului şi de metoda

de evaluare, instrumentele de evaluare pot fi probe orale sau practice. Planificarea evaluării

trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea

evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

Se prezintă orientativ o listă cu instrumente de evaluare continuă:

▪ fişe de observaţie

▪ fişe test

▪ fişe de lucru

▪ fişe de documentare

▪ fişe de autoevaluare / inter-evaluare

▪ activităţi practice

▪ teste docimologice

▪ lucrări practice

Ca metode de evaluare recomandăm:

- studiul de caz, care poate viza un proces de testare, de diagnosticare și de reparare a au

tomobilelor

- metoda aplica iilor practice

- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea conceptelor,

capacităţilor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată

- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standar

dele educaţionale şi îşi poate impune / modifică programul propriu de învăţare.
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Evaluarea finală se realizează printr-o probă caracter practic şi integrat la sfârşitul proce

sului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii nivelului de realizare a cu no tin

elor, abilităţilor şi atitudinilor/competen elor. Aprecierea lucrării se va realiza pe baza cri teriilor

i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizate în standardul de pregătireprofesională al

calificării.

Se prezintă orientativ o listă cu instrumente de evaluare finală:

▪ fişe test

▪ probe practice

▪ portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de în

registrare a performanţelor şcolare ale elevului

▪ lucrare cu caracter aplicativ și integrat la sfârșitul procesului de predare/învățare și care

informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor.

Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ,

cât i de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi înceea

ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului.

Reevaluarea trebuie să utilizeze acela i instrument ca și cel al evaluării, deși locul de

desfăşurare a evaluării poate fi modificat.

Se vor evita suprapuneri în planificarea evaluărilor cu perioadele de evaluare de la

celelalte discipline / module.

Exemplu de EVALUARE PROBĂ PRACTICĂ

Înlocuirea bujiilor la un motor cu aprindere prin scânteie

Sarcini de lucru:

1. Alegerea materialelor și mijloacelor de lucru necesare pentru executarea lucrării 2.

Deconectarea și demontarea bobinei de inducție

3. Slăbirea și extragerea bujiilor

4. Curățarea lăcașurilor bujiilor

5. Verificarea și montarea bujiilor noi



LICEUL TEHNOLOGIC VERNEŞTI
COM. VERNEŞTI, JUD. BUZĂU
TEL./FAX: 0238 700 370
Web: www.liceultehnologicvernesti.ro
e-mail: liceultehnologicvernesti1@gmail.com

2020-EY-PCVET-0005
„Mecanici pentru secolul XXI”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

56

6. Remontarea și reconectarea bobinei de inducție

7. Verificarea calității lucrării

8. Utilizarea echipamentului de protecție; respectarea normelor de securitate şi sănătate

lalocul de muncă, normelor de prevenire şi stingere a incendiilor și principiilor ergonomice

înorganizarea locului de muncă

Pentru proba orală: Utilizând limbajul tehnic de specialitate, descrieți modul de lucru,

argumentați alegerea SDV-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.

Notă: Timp de lucru: 90 minute

GRILĂ DE EVALUARE:

Criterii de evaluare Indicatori de evaluare Punctaj

1. Primirea şi

planificareasarcinii de

lucru

1. Alegerea materialelor necesare executării

lu crării

5 puncte

2. Alegerea S.D.V.-urilor necesare

executăriilucrării

10 puncte

3. Amenajarea ergonomică a locului de muncă 5 Puncte

2. Realizarea sarcinii

delucru

1. Respectarea succesiunii logice a

operațiilor:deconectarea și demontarea

bobinei de inducție,slăbirea și extragerea

bujiilor, curățarea lăcașuri lor bujiilor,

verificarea și montarea bujiilor

noi,remontarea și reconectarea bobinei de

inducție

10 puncte
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2. Realizarea corectă a operațiilor: deconecta

rea și demontarea bobinei de inducție,

slăbireași extragerea bujiilor, curățarea

lăcașurilor bujii lor, verificarea și montarea

bujiilor noi, remonta rea și reconectarea

bobinei de inducție

15 puncte

3. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor

delucru și materialelor necesare executării

lucrării

15 puncte

4. Respectarea normelor cu privire la pro tec ia

muncii i protec ia mediului

10 puncte

3. Prezentarea sarcinii

delucru

1. Utilizarea corectă a limbajului tehnic de spe

cialitate în comunicare cu privire la sarcinile

delucru realizate

5 puncte

2. Argumentarea alegerii SDV–urilor

necesarerealizării sarcinilor de lucru.

Descrierea modu lui de lucru

20 puncte

3. Precizarea reglementărilor privind S.S.M.

șiP.S.I. la locul de muncă, aplicabile în cadrul

lu crării executate

5 puncte

Model de fișă de observare în cadrul evaluării prin proba practică:

Criteriul de observare DA NU
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1. A realizat sarcina de lucru în totalitate

2. A lucrat în mod independent

3. A cerut explicaţii suplimentare sau ajutor cadrului didactic /
coordonatoruluide practică

4. A înlǎturat nesiguranţa în alegerea SDV-urilor și mijloacelor de mǎsurare

5. S-a adaptat condiţiilor de lucru din atelier

6. A demonstrat deprinderi tehnice

7. A respectat NSSM și PSI la locul de muncă

5.Bibliografie:

 *** Anexa 2 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 – Standard de pregǎtire profesionalǎ,

calificarea profesionalǎ: Mecanic auto, nivel 3, domeniul de pregǎtire profesionalǎ:

Mecanicǎ

 Câmpian O., ș.a, – Noțiuni de bază privind cunoașterea automobilelor, Editura

Universității Transilvania Brașov, 2004

 Cozaş A. – Gestiunea calităţii produselor, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1986 3. Frățilă

Gh., Frățilă M., Samoilă . – Automobile. Cunoaștere, întreținere și reparare, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 2008

 Pisoschi A.G., ș.a, – Cunoașterea generală a autovehiculelor, Tipografia Universității

dinCraiova, 2002

 Melnic A., s.a. – Auxiliar curricular „Testarea automobilului”, 2008,

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2005/Electric/

 Melnic Al., s.a. – Auxiliar curricular „Diagnosticarea automobilului”, 2009,

http://tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Mecanica/
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 Pavelescu S., s.a. – Auxiliar curricular „Întreținerea și repararea automobilului”, 2009,

http://tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Mecanica/

 *** – Cărți tehnice ale automobilelor, manuale de întreținere și reparații 10. *** – CRR

pentru clasa a XI-a IP de 3 ani, Mecanic auto, CNDIPT, 2018 11. *** – Norme interne de

service auto, cărți tehnice ale automobilelor, cataloage decomponente

 *** – SPP nivel 3, Mecanic auto, CNDIPT, 2016

 *** – surse internet

 Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea 207/2015-privind Codul de procedură fiscală;

 OMFP nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
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6.2. Planificare calendaristicǎ

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic comuna Vernești
Profilul: Tehnic Avizat,
Domeniul de pregătire de bază/ Domeniul de pregătire generală/Calificarea: Mecanică/Mecanică de
motoare/Mecanic auto

Director

Modulul IV: Exploatarea, diagnosticarea, întreținerea și repararea automobilului prof. Croitoru Lucica
Nr de ore/an: 300 ore/an (300 SPP)
Nr. ore /săptămână: 30 ore (30 SPP) X 10 săptămâni
Clasa: a 11-a A Avizat șef catedră,
Profesor: ing.CORNEA  TEODOR ing. Rǎducea Ionuţ Mihail
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.: 3500/29.03.2018
Programa aprobată prin O.M.E.N.: 3500/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICA 2022 – 2023

Nr.
crt

Unitatea de rezultate ale învățării
/Rezultate ale învățării

(codificate conform SPP)

Conținuturile învățării Nr. ore Săpt
(S)

Obs.

Cunoștințe Abilități Atitudini
1 7.1.9.

7.1.10
7.2.4.
7.2.5.

7.3.4.
7.3.5.

1. Etape, operații și mijloace de lucru pentru
pregătirea automobilului nou
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7.3.6. 1.1. Efectuarea setărilor, reglajelor și ajustărilor
conform prescripțiilor tehnice ale constructorului.
1.2. Reglementări cu privire la pregătirea
automobilului nou (sănătatea și securitatea muncii,
reciclarea deșeurilor, kitul legal de securitate, fixarea
plăcuțelor de înmatriculare)

30 S28

2 7.1.11.
7.1.12.
7.1.13.
7.1.14.

7.2.4.
7.2.5.

7.3.1.
7.3.7.
7.3.8.
7.3.9.
7.3.10.
7.3.11.

2. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru
mentenanță de bază (preventivă) a automobilelor
2.1. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru
mentenanța de bază a automobilelor (verificări
sumare ale stării vehiculului, curățarea și spălarea,
golirea și înlocuirea fluidelor de lucru, controlarea și
ajustarea nivelurilor și presiunilor, înlocuirea
consumabilelor, înlocuirea pneurilor, echilibrarea
roților, înlocuirea elementelor simple, inițializarea
martorilor de întreținere, completarea fisei de lucru și
transmiterea informației)
2.2. Controlul și îngrijirea zilnică (CIZ)
2.3. Spălarea (S)
2.4. Revizii tehnice periodice (RT1 și RT2) și
sezoniere(RTS) ale automobilelor
2.5. Norme de SSM, PSI

60 S29-30

3 8.1.2.
8.1.4.
8.1.5.

8.2.4.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.

8.3.2.
8.3.3.
8.3.4

3. Diagnosticarea automobilelor
3.1. Metode și proceduri de testare a automobilului
(în mers și în staționare)
3.2. Norme specifice de SSM
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3.3. Aplicații practice:
- utilizarea sistemelor de diagnoză ale automobilului
- lucrări practice de control, verificare, măsurare și
evaluare a stării tehnice a unui automobil, conform
schemelor de diagnosticare și procedurilor specifice
de testare
- aplicații de completarea a formularelor specifice cu
informații referitoare la operațiile realizate și
rezultatele testelor.

60 S31-32

4 8.1.6. 8.2.9. 8.3.2.
8.3.3.
8.3.4

4. Pregătirea automobilului în vederea realizării
intervențiilor
4.1. Aplicații practice de pregătire a automobilului în
vederea realizării intervențiilor:
- protejarea vehiculului
- identificarea vehiculului.

30 S33

5 8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.

8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.
8.2.14.
8.2.15.

8.3.2.
8.3.3.
8.3.4

5. Lucrări de reparații simple ale vehiculelor
rutiere
5.1. Norme de sănătate și securitate în muncii și
norme de protecția mediului aplicabile lucrărilor de
reparare a vehiculelor rutiere
4.3. Aplicații practice privind intervențiile necesare
asupra unui vehicul rutier, pe baza evaluării stării
tehnice
- demontarea componentelor
- înlocuirea / repararea pieselor defecte
- remontarea componentelor

114 S34-37
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- realizarea reglajelor
- verificarea stării tehnice a automobilului în urma
intervențiilor
- montarea și instalarea accesoriilor
- efectuarea micilor lucrări de ajustare.

6 Evaluare finală 6 S37
7 Total ore pe an 300

Disclaimer:

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului financiar al SEE 2014-2021. Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectǎ

opinia ofialǎ a Operatorului de Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informaţiile și opiniile

exprimate reprezintǎ responsabilitatea exclusivǎ a autorului/autorilor.”

Director/Coordonator proiect,

Prof. Croitoru Lucica


