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I. Preliminarii
 Exploatarea autospecialelor de intervenție este o disciplină fundamentală pentru
specialitatea „Protecția antiincendiară”

Pompierii  constituie  o  organizație  de  intervenție  și  ajutor  în  cazuri  de
accidente,inundații,incendii sau alte situații asemănătoare,avănd ca atribuții evitarea
sau  reducerea  efectului  negativ  asupra  persoanelor,animalelor  și  bunurilor,  și
organizarea acțiunilor de salvare a acestora.

Activitatea pe care o desfășoară pompierii are importanţă deosebită, ce oamenii
obișnuiți  care  văd  echipajele  în  acțiune  nu  prea  cunosc,despre  partea  de
antrenament,pregătire,de  înțelegerea  fenomenelor  care  se  întîmplă  într-un
incendiu,de pregătirea psihologică înainte și după intervenție.

Aceasta activitate a pompierilor o poate realiza o echipă bine pregătită  care este
în  măsură  să  înfrunte  orice.În  situația  de  urgență,  ca  să  fie  gestionată  căt  mai
corect,fiecare membru  știe foarte bine ce are de făcut,ce determină nu de puține ori
să execute la intervenții, din automatism activități care fac parte,dintr-o procedură de
intervenție.
        Scopul  cursului este  de  a  transmite  elevilor  noțiunile   fundamentale  în
pregătirea,instruirea  profesioniștilor  în  domeniul  situațiilor  de  urgență  și
perfecționarea  pregătirii,îmbunătățirea  permanentă  a  metodicii  de  transmitere  a
cunoștințelor  în  vederea însușirii  și  formării  corecte  a perceperilor  și  deprinderilor.
Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență,prin asigurarea unui timp
de intervenție căt mai redus și prin acordarea unui ajutor efectiv căt mai specializat.

Pentru  studierea disciplinei  sunt  necesare  cunoștințe  acumulate  la  disciplinele:
fizica,geografia,matematica.                                         
        Cunoștințele acumulate la disciplină vor putea fi utilizate la realizarea proiectului
de  diplomă,  cât  și  pentru  aplicarea  lor  în  viitoarea  profesie.  Aceasta  pune bazele
formării unui specialist multilateral.

Prezentul curriculum va fi aplicat pentru formarea profesională specialitatea ”Servicii
antiincendiare”  cu  fregvență  la  zi,  codul  disciplinei  F.06.O.017 pentru  care  sunt
prevăzute 120 ore – total,inclusiv: 46 ore – teoretice, 22 ore – practice, 22 ore de
laborator, 30 ore – studiul individual ghidat, in total - 4 credite, se finisează cu examen
și frecvență redusă, codul disciplinei F.04.O.0145 pentru care sunt preconizate 120
ore, din care contact direct   20 ore   (8 ore teorie și 6 ore lucrări practice și 6 ore
lucrări de laborator) și studiul individual ghidat 100 ore. Forma  de evaluare examen.
Se acordă 4 credite.

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională
Cursul  este  necesar pentru  cunoașterea  construcției  și  exploatării  eficiente  a

mijloacelor  tehnice de prevenire și  stingere a incendiilor,    caracteristicile  tehnico-
tactice  a  autospecialelor  pentru  stingerea  incendiilor,autospecialele  auxiliare  de
intervenție,ambulanțe și autosanitare.  
        Obiectivul  principal  a  disciplinei  Exploatarea  autospecialelor  îl  constituie
dobîndirea  cunoștințelor  și  formarea  abilităților  la  exploatarea  și  întreținerea
autospecialelor  și caracterul aplicativ al acestora.

Cunoștințele  și  abilitățile  obținute pe parcursul  studierii  disciplinei  vor  servi  ca
fundament  pentru  formarea  profesională  a  elevilor.  Disciplina  oferă  elevului
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oportunitatea de a face față situațiilor cotidiene concrete, de a soluționa probleme și
situații de lucru, de a se integra profesional etc. Competențele formate și dezvoltate în
cadrul  acestui  curs  vor  fi  necesare  în  activitatea  profesională  a  tehnicianului   în
protecția antiincendiară.

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei
 În cadrul disciplinei vor fi formate și dezvoltate următoarele competențe 

profesionale specifice:       
CS1. Identificarea mijloacelor tehnice utilizate la lucrările de 
salvare,descarcerare,accordarea primului ajutor; 
CS2. Descrierea  caracteristicilor tehnico-tactice a autospecialelor de intervenție;         
CS3. Cunoașterea  principiului de funcționare a instalațiilor speciale și dispozitivelor de
semnalizare,alarmare și alertare în caz de incendiu.
CS4 Folosirea utilajului și  accesoriilor pentru stingerea incendiilor ;                               
CS5. Determinarea  operațiilor de întreținere și exploatare a autospecialelor;                
CS6.  Specificarea destinației,construcției ,și principiul de funcționare a 
mecanizmelor,dispozitivelor și instalațiilor la autospeciale.

IV. Administrarea disciplinei

Codul
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17

Exploatarea
autospecialelor de

intervenție și mașinilor
hidraulice

VI 120 46 22/22 30 Exame
n 
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V. Unităţile de învăţare

Unități de competență Unități de conținut Abilități
1. Mijloace tehnice                                                    

UC1. Identificarea și 
destinația mijloacelor 
tehnice de intervenție
UC2. Specificarea 
mijloacelor tehnice care 
efectuiază lucrări de 
salvare. 

1. Mijloacele tehnice 
utilizate la efectuarea 
lucrărilor de salvare în 
caz de calamități 
naturale, avarii, incendii.

A1. Cunoașterea 
caracteristicilor tehnice ale 
autovehiculelor.
A2.  Explicarea a construcției 
generale a autospecialei.
A3. Compararea  
autospecialelor de 
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UC3. Identificarea 
autospecialelor de 
intervenție la incendii.

intervenție. 
A4. Clasificarea mijloacelor 
tehnice

UC4. Particularitățile 
constructive a 
autospecialelor pe 
autoșasiu tip camion ușor
și mijlociu.

2. Autospecială de 
intervenție la incendiu pe 
autoșasiu tip camion ușor
și mijlociu și de tip greu.

A5. Utilizarea autospecialelor 
de intervenție la incendiu pe 
autoșasiu ușor și mijlociu.
A6. Selectarea 
echipamentului necesar 
activității.
A7. Analiza autospecialelor 
de intervenție pe autoșasiu 
tip camion greu.
A8. Cunoașterea specificației 
tehnice ale autospecialelor 
de tip camion greu.

UC5. Identificarea auto 
specialelor de intervenție 
pe autoșasiu tip camion 
capacitate mărită.

UC6. Selectarea 
autopompelor de 
alimentare cu apă

3. Autospecială de 
intervenție la incendiu pe 
autoșasiu tip camion 
capacitate mărită.            
Autopompă cisternă de 
alimentare cu apă

A9. Modalitatea de utilizare a
autospecialelor tip camion 
capacitate mărită.
A10. Caracteristica tehnico-
tactică  a auto specialei.
A11. Identificarea 
echipamentului din dotare.
A12. Aplicarea autopompelor 
la lichidarea consecințelor 
calamităților naturale și 
incendii.
A13. Utilizarea autopompelor 
cisternă de alimentare cu apă
la stingerea incendiilor.

UC7. Utilizarea trenurilor 
de stîns incendii.
Aplicarea navelor 
specializate.

4. Trenurile de stîns 
incendiul cu apă, spumă 
aeromecanică și pulberi.
 Navele specializate 
pentru stingerea 
incendiilor cu apă, spumă
aeromecanică și pulberi.

A14. Aplicarea trenurilor de 
stins incendiu cu apă,spumă 
și pulberi.
A15. Cunoașterea 
caracteristici tehnico-tactice.
A16. Argumentarea utilizării 
echipamentului din dotare.
A18. Utilizarea navelor 
pentru stingerea incendiilor.
A19. Identificarea părților 
componente a navelor 
specializate pentru  stingerea
incendiilor.

2. Construcția autospecialelor
UC8. Descrierea 
construcției generale a 
autospecialelor. 
Identificarea și 

5. Construcția generală a 
autospecialelor.
Construcția generală și 
clasificarea motoarelor cu

A20. Cunoașterea 
caracteristicilor –tehnice a  
autovehiculelor.
A21. Explicarea construcției 
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clasificarea motoarelor cu
ardere internă. 
UC9. Capacitatea de a 
înțelege noțiunile: cursa 
pistonului, volumul 
cilindrului, camera de 
ardere, comprimarea, 
procesul de ardere, avans
la aprindere, turații. 
UC10. Identifică 
construcția generală și 
clasificarea motoarelor cu
ardere internă a 
autospecialelor.

ardere internă a auto 
specialelor.

generale a autovehiculului.
A22. Compararea și 
clasificarea a autovehiculelor.

UC11. Descrierea 
mecanizmelor motoarelor
cu ardere internă a 
autospecialelor.

6. Mecanizmele 
motoarelor cu ardere 
internă a autospecialelor.

A23. Analiza comparată a 
principiului de funcționare 
motoarelor MAS;MAC
A24. Demonstrarea 
schemei,consrucția generală 
a motorului.
A25. Relaționare între 
autovehicul-motor-camera de
ardere și volumul ei,procesul 
de ardere,cifra octanică
A26. Explicarea interacțiunii 
mecanizmului motor și de 
distribuție.

UC12. Particularitățile 
consructive a instalațiilor 
de răcire și a instalațiilor 
suplimentare a 
mecanismelor la 
autospeciale.

7. Instalația de răcire și 
instalația suplimentară a 
mecanismelor la 
autospeciale.

A27. Demonstrarea a 
schemei instalației de răcire 
și a instalației suplimentare 
de răcire și mecanismelor.
A28. Selectarea lichidelor de 
răcire antigel.
A29. Cunoașterea părților 
componente a instalației de 
răcire.

UC13. Descrierea 
costrucției instalației de 
ungere.

8. Instalația de ungere la 
autospeciale.

A30. Argumentarea rolului 
sistemului de ungere.
A31. Deducerea urmărilor ce 
pot avea loc în caz de ungere
insuficientă sau 
suprasaturată.
A32. Explicarea a necesității 
controlului nivelului de ulei la
motor.

UC14. Specificarea 
lucrărilor de constatare 

9. Instalația de 
alimentare la motoarele 

A33. Analiza a schemei 
sistemului de alimentare la 

7 /16



tehnică și reparare a 
instalațiilor de alimentare
MAS pe autospeciale.
UC15. Identificarea 
particularităților 
constructive a instalației 
de alimentare la 
motoarele MAS și MAC la 
autospeciale.

MAS și MAC și cu 
carburanți gazoși la 
autospeciale

motoarele MAS și MAC la 
autospeciale.
A34. Explicarea noțiunilor: 
amestec proaspăt,amestec 
carburant,amestec de 
ardere,proporții optimale.
A35. Conversații privind 
necesitatea fomării 
amestecului de 
combustibil ,,sărac,,și 
,,bogat,, identificarea 
indicilor consecințelor de 
funcționare a motorului cu 
astfel de amestec.
A36. Cunoașterea schemei 
sistemului de alimentare la 
motoarele cu carburanți 
gazoși la autospeciale.
A37. Analiza părților 
constructive a instalației de 
alimentare cu carburanți 
gazoși.

UC16. Precizarea rolului 
echipamentului electric.
UC17. Specifică 
importanța instalației de 
iluminare, semnalizare și 
a aparatelor de măsură și
control. 
UC18. Descrierea 
algoritmului de echipare 
a autovehicului cu faruri 
frontale și faruri pentru 
ceață,girofar.

10. Echipamentul electric.
Surse de curent la 
autospeciale de 
intervenție. Instalația de 
pornire. Instalația de 
iluminare, semnalizare și 
aparate de măsură și 
control.

A38. Explicarea destinației și 
clasificarea echipamentului 
electric.
A39. Analiza a schemei 
surselor de curent.
A40. Descrierea construcției 
și principiului de funcționare 
a bateriei de accumulatoare 
și a generatorului de curent 
electric.
A41. Explicarea destinației 
construcției și funcționarea 
instalației de pornire.
A42. Argumentarea 
necesității instalației de 
iluminare și semnalizare și a 
aparatelor de măsură și 
control în contextul 
siguranței rutiere.

UC19. Compararea 
variantelor constructive a
instalației de aprindere 
prin contacte și 
electronice la 
autospeciale.

11. Instalația de 
aprindere prin contacte și
electronice la 
autospeciale.

A43. Comentarea destinației 
și părțile constructive a 
instalației de aprindere.
A44. Explicarea necesității 
controlului vizual privind 
fixarea surselor de 
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UC20. Specificarea 
particularităților 
constructive a instalațiilor
de aprindere.

curent,părțile componente a 
instalației de aprindere.

3. Șasiul
UC21. Descrierea 
construcției șasiului la 
autospecialele de 
intervenție.

12. Șasiu autospecialelor A45. Cunoașterea 
particularităților constructive 
a șasiului.
A46. Argumentarea 
importanței părților 
constructive a șasiului.
A47. Specificarea tipurilor de 
transmisii utilizate la 
autospeciale.

UC22. Identificarea 
tipurilor de transmisii la 
autospeciale.
UC23. Cunoașterea a 
componentelor 
transmisiei: ambreiaj, 
cutia de viteze, 
transmisia cardanică, 
transmisia principală.

13. Transmisia 
autospecialelor de 
intervenție.

A48. Analiza destinației 
transmisiei.
A49. Specificarea 
componentelor transmisiei.

UC24. Specificarea 
particularităților 
constructive a 
ambreiajului.

14. Ambreiajul. 
Particularitățile 
constructive la 
autospeciale.

A50. Explicarea a destinației 
constructive a ambreiajului.
A51. Descrierea principiului 
de funcționare a 
ambreiajului.

UC25. Argumentarea și 
descrierea cutiilor de 
viteză în trepte la 
autospeciale.

15. Cutiile de viteze în 
trepte la autospeciale.

A52. Descrierea cutiilor de 
viteză în trepte la 
autospeciale.
A53. Identificarea 
particularităților constructive 
a cutiilor de viteză.
A54. Explicarea  principiului 
de funcționare a cutiei de 
viteză în trepte.

UC26. Identificarea 
particularităților 
transmisiilor cardanice și 
rolul în antrenarea 
mecanismelor la 
autospeciale.

16. Transmisiile cardanice
și rolul în antrenarea 
mecanizmelor la 
autospeciale.

A55. Comentarea  destinației 
părților componente a 
transmisiei cardanice.
A56. Descrierea 
mecanismelor antrenate de 
transmisiile cardanice.

UC27. Descrierea 
constructivă a punții 
motoare din spate și din 
față la autospeciale.

17. Puntea motoare din 
spate și față la 
autospeciale.

A57. Explicarea a consrucției 
transmisiei principale.
58. Identificarea părților 
componente a diferențialului 
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și a arborelor planetari.
UC28. Identificarea 
particularităților 
constructive ale 
suspensiilor și 
amortizoarelor la 
autospeciale.

18. Suspensiile și 
amortizoarele. Roțile și 
pneurile la autospeciale 
de intervenție.

A59. Argumentarea 
construcției suspensiilor și 
amortizoarelor .
A60. Descrierea structurii 
pneurilor,și a roților

UC29. Caracterizarea 
sistemelor de direcție și a
mecanismelor hidraulice 
de transmitere a direcției 
la autospeciale.

19. Sistemele de direcții 
și mecanismele hidraulice
de transmitere a direcției 
la autospeciale.

A61. Identificarea părților 
componente a sistemelor de 
direcție.
A62. Analiza mecanismelor 
hidraulice de transmitere a 
direcției.

UC30. Specificarea 
particularităților 
sistemelor de frînare cu 
acționarea 
mecanică,hidraulică și 
pneumatică la 
autospeciale.

20. Sistemele de frînare 
cu acționare mecanică, 
hidraulică și pneumatică 
la autospeciale.

A63. Explicarea construcției 
sistemelor de frînare cu 
acționare mecanică.
A64. Identificarea sistemelor 
cu acționare hidraulică.
A65. Argumentarea  
sistemului de acționare 
pneunmatică la autospeciale.

UC31. Particularitățile 
constructive a cadrului și 
caroseriilor a 
autospecialelor de 
intervenție

21. Cadru și caroseriile 
autospecialelor de 
intervenție.

A66. Verificarea și controlul 
vizual a stării cadrului și 
caroseriilor la autospeciale.
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr
.

cr
t.

Unități de învățare

Numărul de ore

Total

Contact direct Lucrul
Individ

ualPrelegeri
Practică/
Seminar

1. Mijloace tehnice 14 8 6

2. Construcția  generală  a
autospecialelor

10 4 2 4

3. Mecanizmele  și  instalațiile
motorului

14 8 4 2

4. Echipamentul electric 12 8 2 2

5. Șasiul autospecialelor 2 2

6. Transmisia autospecialelor 20 10 4 6

7. Roțile și suspensiile autospecialelor
de intervenție

6 4 2

8. Sistemul de conducere 12 4 4 4

9. Cadru și caroseria 2 2

Total 92 66 16 26

VII. Studiu individual ghidat de profesor
Materii pentru

studiul individual
Produse

de
elaborat

Modalităţi
de

evaluare

Termeni de
realizare

1. Mijloacele tehnice

1.1Mijloace tehnice utilizate la 
efectuarea lucrărilor de salvare în
caz de calamități 
naturale,avarii,incendii.
1.2Alegerea utilajelor și 
echipamentelor necesare 
executării operațiilor la 
întreținerea tehnică a mijloacelor 
inginerești pentru asigurarea 
îndeplinirii lucrărilor în zonele 
situaților excepționale.
1.3Diagnosticarea,întreținerea 
tehnică a autospecialelor de 
intervenție de uz comun pentru 
lichidarea avariilor,catastrofelor 
naturale și de caracter tehnogen.

Proiect 
individual

Proiect

Proiect de 
grup

Prezentare
publică

Susținerea
proiectului

Susținerea
proiectului

Săptămîna
1

Săptămîna 2

Săptămîna 3

2.Construcția generală a autospecialelor.
2.1Elementele organelor Studiul de Comunicar Săptămîna 4
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componente ale autospecialelor
2.2Caracteristica tehnico-tactică 
a autospecialelor de intervenție.

caz

Proiect

e.
Simularea
situației.
Susținerea
proiectului

Săptămîna 5

3.Mecanismele și instalațiile motorului.

3.1Diagnosticarea și întreținerea 
tehnică a mecanismelor 
motorului.

Proiect Susținerea
proiectului

Săptămîna 6

4.Echipamentul electric
4.1Întreținerea tehnică a surselor
de  curent  și  a  instalației  de
aprindere

Proiect Susținerea
proietului

Săptămîna 7

6. Transmisia autospecialelor
6.1 Particularitățile consructive 
ale transmisiilor la autospeciale.
6.2 Diagnosticarea și întreținerea
tehnică a transmisiilor la 
autospeciale.
6.3 Întreținerea tehnică a 
ambreiajului,cutiei de viteze și a 
puntei motoare.

Proiect
Proiect

Proiect

Susținerea
proiectului
Susținerea
proiectului

Susținerea
proiectului

Săptămîna 8
Săptămîna 9

Săptămîna 10

7.Roțiile și suspensiile autospecialelor de intervenție
7.1 Întreținerea  tehnică a 
suspensiilor

Proiect Prezentare
publică

Săptămîna 11

8.Sistemul de conducere
8.1Întreținerea tehnică a 
sistemului de direcție și a 
sistemului de frânare
8.2Verificarea și repunerea în 
funcțiune a autospecialelor 
destinate apărării împotriva 
incendiilor.

Proiect

Scenariul 
unei 
prezentări
din 
domeniul 
specialităț
ii

Susținerea
proiectului

Prezentare
publică

Săptămîna 12

Săptămîna 13

 În ultima oră de studiu individual ghidat elevul va prezenta un portofoliu cu toate
produsele elaborate.

VIII. Lucrările practice recomandate

Nr
.
cr
t.

Unități de învățare Lucrări practice

1. Aplicarea reglamentărilor privind 
securitatea și sănătatea muncii la 
efectuarea lucrărilor de întreținere 

Regulile de securitate și sănătate 
personala/publică la efectuarea lucrărilor 
de întreținere și reparare a 
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tehnică și repararea autospecialelor.
Cunoașterea elaborării graficelor de 
realizare a întreținerilor tehnice.
Specificarea operaților de întreținere 
și reparare a mecanismelor motorului
cu ardere internă

autospecialelor.
Constatarea tehnică,defecțiunile și 
metodele de reparare a mecanismelor 
motorului.
Prevederile Regulamentului de Întreținere
și reparare a automobilelor.
Elaborarea graficului de executare a 
întreținerilor tehnice.

2. Particularitățile constructive ale 
instalației de răcire, de ungere și ale 
instalațiilor suplimentare ale 
mecanismelor la autospeciale.

Diagnosticarea,repararea și întreținerea 
tehnică a instalaților de răcire și de 
ungere la autospeciale.

3. Specificarea lucrărilor de constatare 
tehnică și reparare a instalației de 
alimentare MAS și MAC.

Constatarea tehnică și repararea 
instalațiilor de alimentare la motoarele cu
aprindere prin scânteie MAS și MAC la 
autospeciale.

4. Stabilirea operațiilor de  întreținere 
tehnică a  echipamentului electric.

Diagnosticarea și întreținerea tehnică a 
bateriilor de acumulatoare , a 
generatorului de curent alternativ a 
demarorului și a instalației de aprindere.

5. Specificarea lucrărilor și mijloacelor 
de constatare tehnică a uzurii  și a 
factorilor determinanți a părților  
componente  și întreținerea tehnică a
ambreiajului și a cutiilor de viteză în 
trepte.

Constatarea tehnică și întreținerea 
tehnică a ambreiajului și a  cutiei de 
viteze  în trepte.

6 Alegerea mijloacelor necesare 
executării operațiilor de întreținere 
tehnică a  transmsiilor cardanice și a 
punților motoare la autospeciale.

Constatarea tehnică și întreținerea 
tehnică a transmisiei cardanice și a 
punților motoare la autospeciale .

7 Identificarea particularităților 
constructive ale suspenșiilor

Diagnosticarea și întreținerea tehnică  a 
suspensiilor , a transmisiei 
principale,diferențialului și a arborilorilor 
planetari

8 Utilizarea mijloacelor de control și 
verificare pentru diagnosticarea și 
întreținerea tehnică a sistemului de 
direcție la autospeciale.

Diagnosticarea și întreținere tehnică a 
sistemului de direcție și de frânare la 
autospeciale.

IX. Sugestii metodologice

 Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit
în proiectele didactice în funcție de nivelul de pregătire și progresul demonstrat de
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fiecare elev în parte. La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii
factori:  scopurile  și  obiectivele  propuse,  conținuturile  stabilite,  resursele  didactice,
nivelul de pregătire inițială și capacitățile elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate.

În  proiectarea  didactică  de  lungă  și  scurtă  durată  profesorul  se  va  ghida  de
prezentul  curriculum  atât  la  compartimentul  competențe,  cât  și  la  conținuturile
recomandate. În corespundere cu cerințele didactice, profesorul va planifica ore de
sinteză și evaluare.   

Cadrul  didactic  va  stabili  coerența  între  competențele  specifice  disciplinei,
conținuturi, activități de 

învățare, resurse, mijloace și tehnici de evaluare.

Nr
.

cr
t.

Unități de învățare Sugestii metodologice

1. Mijloace tehnice Conversația, ciorchinele, studiul de caz, 
cercetarea documentelor, asaltul de idei, graficul

2. Construcția  generală  a
autospecialelor

Cercetarea documentelor, asaltul de idei, tehnica 
Gîndiţi– Lucraţi în perechi– Comunicaţi, Știu-Vreau
să știu-Am învățat.

3. Mecanizmele  și  instalațiile
motorului

Conversația , Știu-Vreau să știu-Am învățat, 
tehnica Gândiţi– Lucraţi în perechi– Comunicaţi.

4. Echipamentul electric  analiza, expunerea,lucrul în perechi.

5. Șasiul autospecialelor Conversația, studiul de caz,asaltul de idei,lucrul 
în grup.

6. Transmisia autospecialelor Expunerea,lucru în grup,Știu-Vreau să știu-Am 
învățat

7. Roțile  și  suspensiile
autospecialelor de intervenție

Studiu de caz,asaltul de idei

8. Sistemul de conducere Analiza,Cercetarea documentelor,lucrul în 
perechi.

9. Cadru și caroseria Comunicarea,Conversațiea,Analiza.

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale
Pentru a eficientiza procesul de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul

didactic  va  aduce  la  cunoștință  elevilor  tematica  lucrărilor,  modul  de  evaluare
(baremul/ criteriul de notare) și condițiile de realizare a fiecărei evaluări.

Evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor în cadrul orelor:
 teoretice se va realize prin teste docimologice, fișe de evaluare etc.
 de laborator se va realiza prin elaborarea sarcinilor de către elev având la 

bază unitățile de conținut studiate în cadrul orelor de contact direct și abilitățile 
anterior dezvoltate;
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 de studiu individual  se va realiza prin consultarea de către elev a 
materialelor suplimentare, anunțate în cadrul primei ore de studiu individual și 
prezentarea de proiecte, analiza studiilor de caz pentru anumite unități de 
conținut, prin care elevul își va demonstra abilitățile formate.

Pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive se recomandă
următoarele produse și criterii de evaluare a acestora:

Nr
.

cr
t.

Produse
pentru

măsurarea
competenț

elor

Criterii de evaluare a produselor

1. Proiect 
elaborat

• Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, rigoarea si 
coerenta demersului științific, logica și argumentarea ideilor, 
corectitudinea concluziilor.
• Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăția și 
varietatea surselor de informare, relevanța și actualitatea 
acestora, semnificația datelor colectate s.a.
• Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in 
abordarea temei sau în soluționarea problemei.                               
  • Formularea logică a concluziilor.                                           

2. Referatul •Formularea concluziilor proprii.                                     
 •Gradul de originalitate și de noutate.                                  
 •Utilizarea dovezilor din sursele consultate.                  
 •Consultarea resurselor bibliografice propuse.                                

3. Studiu de 
caz

• Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.
• Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora.
• Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de 
caz.
• Noutatea și valoarea științifică a informației.

4. Graficul •Corectitudinea explicării graficului.
•Corectitudinea realizării graficului.

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu     
Pentru  a  realiza  cu  succes  formarea  competențelor  ce  trebuie  formate  și

dezvoltate în cadrul  disciplinei  „Exploatarea autospecialelor  de intervenție” trebuie
asigurat un mediu de învățare authentic, relevant și centrat pe elev. Sala de curs va fi
dotată cu mobilier școlar și după posibilitate cu proiector,placarde.

Lista de utilaje, instrumente și materiale necesare pentru desfășurarea orelor 
teoretice și practice: șubler,micrometru, set de calibre de măsurat, tester electric, 
chei, șurubelnițe, manometru, ciocan, clește,piese-mostre de automobile.   

XII.Resursele didactice recomandate elevilor

N
r.
cr

Denumirea resursei Locul în care poate fi
consultată/

accesată/ procurată

15 /16



t. resursa

1. Технические средствф и способы тушения пожаров. 
Avacumov S. S; Bulgacov V.P; Bușui N.D; Moscova 1981

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

2. Пожарная техника ,Ivanov A,F; Alecseev 
P,P;Bezborodico M,D; Moscova 1988  

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

3. Пожарная безопасностъ, Isxacov H,I,Pahomov 
,A,B,Caminschi I ,N; Moscova 1987

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

4. Експлоатация пожарной техники,Iacovlev Iu.F.Zaițev 
A.I.Kuznețov L.M.Moscova 1991 

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

5. Техническая диагностика пожарных автомобилей 
Moscova 1989

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

6. Exploatarea,întreținerea,reviziile și reparațiile la 
autospeciale.Manualul pompierului,Sorin Calotă 
,Oradea,2009.

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

7. Tehnica și tactica intervențiilor,București,1996 Biblioteca Colegiului de
Ecologie

8 Mijloace tehnice și procedee pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor. Asociația Română de Standartizare,
București, 2000

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

9 Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare. 
Asociația Română de Standartizare, București, 2001

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

10 Măsuri,cerințe la exploatarea instalațiilor de stîngere a 
incendiilor cu apă în sezonul rece, Popescu, 
G.,Șerban,M.,Biriș,A,SIGPROT-2004

Biblioteca Colegiului de
Ecologie

11 HOTĂRÎRE Nr. 1159  din  24.10.2007
cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice “Reguli  
generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 
Moldova”  RT DSE 1.01-2005

Internet
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