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Preliminarii
Curriculumul reprezintă, programa de formare a cunoștințelor teoretice și
aptitudinilor, necesare conducerii în siguranță a vehiculelor, prin respectarea normelor
de conduită, pentru a nu admite accidentele în traficul rutier, care ar rezulta vătămarea
sănătății, integrității corporale, decesul persoanelor, precum și cauza pagube
materiale.
Elementul central al curriculumului constă în utilizarea conceptului de competenţă
profesională, un concept modern asociat cadrului de referinţă european în acest
domeniu necesar formării şi dezvoltării profesionale a conducătorilor de vehicule în
scopul îmbunătăţirii situaţiei din cadrul traficul rutier.
Curriculumul este elaborat în baza cerinţelor actuale ale sistemului educaţional şi
se întemeiază pe principiile didacticii activ-interactive. Aceasta presupune un demers
în predare-învăţare-evaluare din perspectiva formării şi dezvoltării unui sistem de
competenţe

profesionale

care

să

asigure

formarea/dezvoltarea

personalităţii

conducătorilor de vehicule pentru implicarea conştientă şi responsabilă în traficului
rutier.
În această ordine de idei, ceea ce și realizează a apărut necesitatea de a fi
elucidate profund câteva aspecte în curriculumul Conducători de vehicule:
 orientarea predării-învăţării spre formarea de competenţe profesionale;
 flexibilitatea predării, asigurând oferta de învăţare a cursantului;
 adaptarea conţinuturilor predării-învăţării-evaluării la nevoile şi interesele
cursantului, precum şi la exigenţele societăţii contemporane;
 selectarea riguroasă a competenţelor profesionale specifice acestui curs.
Structural acest curriculum include: preliminarii, concepţia didactică a cursului,
repartizarea conţinutului pe module tematice, subcompetenţe, conţinut, activităţi de
predare, învăţare, evaluare, sugestii metodologice, evaluarea şi bibliografia.
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Concepţia didactică a cursului
Curriculumul Conducători de vehicule este elaborat în baza Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova nr. 545 din 25 iunie 2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea
situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier până în anul 2014, adoptat în temeiul art.5 din Legea
nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier şi a recomandărilor Directivei nr. 126 din
20 decembrie 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei.
În general, scopul prioritar al educaţiei rutiere constă în sporirea securităţii şi reducerea
numărului de accidente în baza unei pregătiri profesionale atât iniţială, cât şi continuă privind
conducerea vehiculelor, respectarea prevederilor actelor legislative şi normative, organizarea şi
dirijarea circulaţiei rutiere de către organele cu responsabilităţi în domeniul traficului rutier.
În acest context, obiectivele generale ale acestui curs vizează:
 formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice privind obligaţiunile conducătorilor de
vehicule, organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere, regulile de circulaţie a vehiculelor şi primul
ajutor medical;
 aplicarea conştientă a acestor cunoştinţe teoretice în condiţiile reale din traficul rutier;
 manifestarea unor comportamente adecvate privind rezolvarea situaţiilor semnificative
din cadrul traficul rutier.
Acest curriculum cuprinde toate categoriile de vârstă ale conducătorilor de vehicule. Din
această perspectivă se impune un spectru larg metodologic şi didactic privind pregătirea iniţială şi
continuă a conducătorilor de vehicule. Din acest considerent, cursul Conducători de vehicule se
bazează pe următoarele principii:
 accesibilitatea formării în raport cu vârsta conducătorilor de vehicule;
 relaţionarea optimă a cunoştinţelor teoretice cu deprinderile practice şi utilizarea
complexă a acestora în traficul rutier;
 coerenţa şi continuitatea în proiectarea demersului didactic din perspective integrării
cunoştinţelor specifice acestui curs profesional.
Elaborarea prezentului curriculum centrat pe competenţe profesionale prevede următoarele
achiziţii finale:
 abținere unui ansamblu de cunoştinţe teoretico-practice specifice cursului;
 formarea unor deprinderi de utilizare a cunoştinţelor teoretico-practice în situaţii
concrete din traficul rutier, adeverind astfel funcţionalitatea cunoştinţelor;
 soluţionarea diverselor situaţii problemă din cadrul traficului rutier în baza cunoştinţelor
teoretico-practice ;
 soluționarea situaţiilor din cadrul traficului rutier, manifestând comportamente/atitudini
personale într-o modalitate proprie;
Competenţa profesională a conducătorului de vehicule reprezintă un sistem integrat de
cunoştinţe
teoretico-practice,
capacităţi
cognitive,
deprinderi
praxiologice
şi
atitudini/comportamente obținute în procesul de învăţare şi mobilizare în vederea soluționării
a diverselor situaţii specifice traficului rutier.
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Competenţele specifice acestui curs:
 competenţa de achiziţii intelectuale şi pragmatice privind exploatarea şi conducerea în
siguranţa a vehiculelor în traficului rutier;
 competenţa de stăpânire/respectare/aplicare a prevederilor legislaţiei în domeniul
traficului rutier;
 competenţa de valorificare oportună şi corectă a situaţiilor din traficul rutier în
conformitate cu legislaţia rutieră;
 competenţa de rezolvare prin colaborare a situaţiilor-problemă create în traficul rutier;
 competenţa de acordare a primului ajutor medical în condiţiile traficului rutier.
Conţinutul cursului Conducători de vehicule se integrează şi se centrează pe cel din Bazele
legislaţiei în traficul rutier, Conducerea autovehiculului, Comportament şi siguranţă, Construcţia şi
exploatarea vehiculelor, Primul ajutor medical şi educaţia antidrog, Instruirea în conducerea
autovehiculului. Conţinutul este selectat şi diferenţiat ca mai multe niveluri cum ar fi: instruirea iniţială
şi formarea continuă a conducătorilor de autovehicule de la o categorie la alta şi formarea continuă în
cadrul categoriei.
În corespundere cu Directiva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene
nr.2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere, Guvernul Republicii Moldova a
aprobat prin Hotărârea nr.1452 din 24.12.2007 ”Regulamentul cu privire la permisul de conducere,
organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de
admitere la traficul rutier” (modificat prin HG 989 din 19.10.2010).
Odată cu aderarea la Clasificatorul european, gradul profesional al conducătorilor de vehicule în
Republica Moldova va corespunde nu celor cinci categorii bine cunoscute – ”A”, ”B”, ”C”, ”D”, „E” ,ci
unui sistem format din 17 categorii şi subcategorii de autovehicule după cum urmează: A1; A2; A; B1;
B; C1; C; D1; D; BE; C1E; CE; D1E; DE; H; F; I.
Sistemul naţional de formare profesională a conducătorilor de autovehicule conţine:
Sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule

Instruirea iniţială a
conducătorilor de
autovehicule

Formarea continuă
de la o categorie la
alta a
conducătorilor de
autovehicule

Formarea continuă
a conducătorilor de
autovehicule în
cadrul categoriei
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Formarea continuă
profesională a
conducătorilor
auto
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Instruirea iniţială a conducătorilor de autovehicule

Categoria „A”
(cu subcategoriile)

AM

Categoria „B”
(cu subcategoria)

Categorii „B C”
(cu subcategoria)

B1

C1

A1

A2

Plan de învăţământ
Instruirea iniţială a conducătorilor auto categoria „A”, „B”, „BC/C1”
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea modulului
Bazele legislaţiei în traficul rutier
Conducerea autovehiculului. Comportament şi
siguranță
Construcţia şi exploatarea autovehiculelor
Acordarea primul ajutor. Educaţia antidrog
Instruirea în conducerea autovehiculului

Categoria
„A”
64
40
12
20
16
152

Grila de ore
Categoria
Categoria
”B (B1)”
„BC (C1)”
64
64
40
20
20
40
184

40
78 (20+58)
20
70 (40+30)
272

Total
Examen:
0,5
0,5
1 (0,5+0,5)
testare teoretică*
conducerea autovehiculului*
0,5
0,5
1,5(0,5+1,0)
Numărul de ore necesar pentru organizarea
examinului teoretic
4
6
6
* Durata maximă de timp prevăzut pentru examinarea unui candidat în conducători de autovehicule
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Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule
de la o categorie la alta

Categoria
„A”

B

A2; A

Categoria
„C”

B

C (C1)

Categoria
„D”

Categoria
„E”

B

D1

B

C

D

C (C1)

D1

BE

CE (C1E)

D1E

Plan de învăţământ
Formarea continuă a conducătorilor auto
- categoriile „A”, „C”, „D”, „CE/C1E”, „D1E”
Nr.
crt.

Categoria/Grila de ore
Denumirea modulului

1
2
3
4
5

Bazele legislaţiei în traficul rutier
Conducerea autovehiculului
Comportament şi siguranţă
Construcţia şi exploatarea
autovehiculelor
Acordarea primul ajutor. Educaţia
antidrog
Instruirea în conducerea
autovehiculului
Total
Examen:
testare teoretică*
conducerea autovehiculul*
Numărul de ore necesar pentru
organizarea examinului teoretic

de la
B
la
A2/A
20
10

de la
B
la
C1/C
30
14

de la
B
la
D1
30
14

de la
BC
la
D
30
14

de la
B
la
BE
20
14

de la
BC1/C
la
C1E/CE
20
14

de la
BD1
la
D1E
20
14

12
-

58
-

34
8

34
8

4
-

14
-

14
-

16
58

30
132

30
116

22
108

10
48

14
62

14
62

0,5
0,5

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

4

4

4

4

4

4

4

* Durata maximă de timp prevăzut pentru examinarea unui candidat în conducători de autovehicule
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Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule
în cadrul categoriei

Categoria
„A”

A1
A2

A2,A

Categoria
„B”

Categoria
„C”

Categoria
„D”

B1

C1

D1

B

C

D

A

Plan de învăţământ
Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule
în cadrul categoriei
Nr.
crt.

Categoria/Grila de ore
de la de la de la de la de la
A1
A2
B1
BC1 BD1
la
la
la
la
la
A2/A
A
B
D
C

Denumirea modulului

1
2
3
4
5

Bazele legislației în traficul rutier
Conducerea autovehiculului. Comportament și siguranță
Construcţia şi exploatarea autovehiculelor
Acordarea primul ajutor. Educaţia antidrog
Instruirea în conducerea autovehiculului

4
2
2
10

4
2
2
10

4
2
14
30

4
2
2
14

4
2
2
14

Total

18

18

50

22

22

Examen:
testare teoretică*
conducerea autovehiculul*
Numărul de ore necesar pentru organizarea examenului teoretic

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

0,5
0,75
1

0,5
0,75
1

* Durata maximă de timp prevăzut pentru examinarea unui candidat în conducători de autovehicule
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4. Intrarea şi ieşirea pe drumurile pentru automobile sau drumuri similare acestora (după caz); utilizarea benzii de
accelerare; utilizarea benzii de decelerare
5. Depăşirea altor vehicule (în cazul în care este posibil); circulaţia pe lângă obstacole; comportarea în cazul în care
vehiculul este depăşit de alte vehicule
6. Deplasarea prin intersecţiile cu sens giratoriu; circulaţia prin trecerile la nivel cu calea ferată; pe lângă staţiile
vehiculelor de rută, trecerile pentru pietoni, urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi.
7. Luarea măsurilor de precauţie necesare la coborârea din vehicul.

IV. SUGESTII METODOLOGICE
Grupele pot fi formate din categoria persoanelor de diferite vârste, însă spre instruire se admit persoanele ce
au atins vârsta minimă după cum urmează:
subcategoriile „AM”, „A1”, „B1” – 15,5 ani;
categoria / subcategoria „A2”, „B”, „BC1” – 17,5 ani;
categoria / subcategoria „C1E”, „BE” – 18 ani;
categoria „A” – 20 de ani cu condiţia că persoana are doi ani de practică în conducerea motocicletei
din subcategoria A2;
categoriile „C”, „D1” – 20,5 ani;
categoriile „CE”, „D1E” – 21 ani;
categoriile „D”, „A” – 23,5 ani.
Înmatriculare la instruire la categoria D1, D se permite cu condiție că candidatul până la îndeplinirea vârstei
ce permite obținerea calificării va deține minim doi ani permisul de conducere cu categoria/subcategoria inferioară.
Durata minimă a studiilor este stabilită în funcţie de categoria, subcategoria solicitată, după cum urmează:
a) instruirea iniţială a conducătorilor de autovehicule:
pentru categoria/subcategoria „A” – 2,5 luni;
pentru categoria/subcategoria „B” – 3,0 luni;
pentru categoria/subcategoria „BC” – 3,5 luni;
b) formarea continuă a conducătorilor de autovehicule:
pentru categoria/subcategoria „A” – 1 lună;
pentru categoria/subcategoria „C” – 2,5 luni;
pentru categoria/subcategoria „D” – 2 luni;
pentru categoria/subcategoria „E” – 1 lună.
Admiterea conducătorilor auto la formarea continuă poate fi efectuată strict după cum urmează:
a)
pentru instruirea în scopul obţinerii permisului de conducere din categoriile/subcategoriile C1, C, D1
persoana, înainte de înscriere, trebuie să deţină permis de categoria B;
b)
pentru instruirea în scopul obţinerii permisului de conducere a autovehiculelor de categoria D persoana,
înainte de înscriere la instruire, trebuie să deţină permis de categoria D1 sau C cel puțin un an;
c)
pentru instruirea în scopul obţinerii permisului de conducere a autovehiculelor din
categoria/subcategoria BE, C1E, CE, D1E persoana înainte de înscriere, trebuie să deţină permis de
categoria corespunzătoare B, C1, C, D1.
În cazul formării continuă a conducătorilor de autovehicule, în cadrul categoriei lecţiile teoretice şi de instruire
practică se efectuează în mod individual. Prin ordinul directorului unităţii şcolare se desemnează profesorul
responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea lecţiilor individuale. La Direcţia de înmatriculare a transportului şi
calificarea conducătorilor auto candidaţii în conducătorii auto care promovează formarea la diferite categorii – A2/A;
B; C; D; CE în mod individual se înregistrează de sine stătător înainte de examen de calificare în baza certificatului
de școlarizare.
Persoanele cu dezabilități ale aparatului locomotor urmează a conduce vehicule reutilate şi adaptate la
handicapul lor și vor urma un curs teoretic prevăzut de categoria „B”. Instruirea în conducere o vor efectua cu
autovehiculul ce îl au în posesie, reutilat şi adaptat la handicapul lor, fiind instruiţi de un instructor cu experienţă în
domeniu.
Predarea modulelor tematice cu acelaşi număr de ore şi conţinut identic se efectuează în torent (în câteva
grupe) cursanţilor înscrişi la una sau două categorii concomitent (subcategorii) „A” şi „B”; sau „B” şi „BC”, „C(C1)” şi
„D(D1)”.
Calitatea procesului educaţional este condiţionată de stilul de predare care depinde de strategia didactică
utilizată de profesor. Strategia didactică presupune îmbinarea formelor de organizare, a metodelor şi mijloacelor de
predare şi a activităţilor de învăţare în cadrul demersului didactic.
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Cerinţe metodologice:
- strategiile didactice aplicate trebuie să derive din specificul componentelor competenţei – cunoştinţe,
capacităţi, atitudini, formând şi dezvoltând trăsături caracteriale şi comportamentale;
- metodele de predare–învăţare să fie utilizate adecvat pentru a menţine cursantul într-o situaţie favorabilă
învăţării ca rezultat al unui efort personal liber consimţit şi responsabil asumat;
- metodele se vor alterna, luându-se în consideraţie condiţiile de învăţare, particularităţile individuale şi
experienţele cursanţilor, conceptul metodologic va decurge din competenţa profesională şi culturală generală a
cadrului didactic;
- strategiile didactice vor fi centrate pe modelul comunicativ al predării, adaptat la specificul disciplinei.
Sunt recomandate următoarele metode:

expunerea ca metodă complexă de comunicare sistematică a cunoştinţelor (povestire, descriere, explicaţie);

conversaţia ca metodă care vehiculează cunoştinţele prin intermediul dialogului (întrebări-răspunsuri), al
discuţiilor colective sau dezbaterilor

asaltul de idei (brainstorming-ul) ca o modalitate de elaborare în cadrul grupului, în mod spontan şi continuu, a
ideilor, modelelor şi soluţiilor noi, necesare şi aplicate ulterior în traficul rutier;

problematizarea ca modalitate de a genera la cursanţi stări conflictuale între ceea ce ştiu şi ceea ce li se
propune să înveţe;

lectura, ca exerciţiu de citire, analiză, interpretare, identificare şi documentare din surse cu conţinut tehnic şi
juridic;

argumentarea, ca modalitate complexă şi dinamică de susţinere a propriilor idei, însoţită de instrumente logice
(raţionamente, judecăţi de valoare etc.);

studiul de caz, ca examinare a unor situaţii concrete din traficul rutier în vederea depistării incidentelor practice
ale legislaţiei rutiere;

cooperarea, ca modalitate de a studia eficient în echipă o temă complexă, îmbinând contribuţia individuală cu
cea a grupului;

jocul de roluri, ca metodă de exersare a unor comportamente în situaţii create.
Realizarea curriculumului pe module tematice va fi anticipat de proiectarea didactică de lungă durată sau de
perspectivă, care va include compartimentele din Tabelul I
Tabelul I
Nr. de ordine
1
...

Achiziţii cognitive
2
...

Unităţi de conţinut
3
...

Data
4
...

Tehnologii didactice/de evaluare
5
...

Observări
6
...

Etapa premergătoare actului didactic (lecţiei) este proiectarea didactică zilnică. Aceasta valorifică
conţinuturile, strategiile de învăţare, probele de evaluare, relaţiile dintre acestea care trebuie să contribuie la
formarea achiziţiilor cursantului, la competenţa profesională a acestuia.
Formarea competenţelor se va baza pe metodologia învăţării active. Se pot utiliza câteva modele de
proiectare zilnică cu ar fi:
 Modelul învăţării secvenţiale a cunoştinţelor la lecţie, axat pe următoarele etapele ale instruirii: captarea
atenţiei; informarea cursanţilor cu obiectivul urmărit; stimularea reactualizării cunoştinţelor învăţate
anterior; asigurarea feed-back-ului pentru corectitudinea performanţei; evaluarea performanţei,
intensificarea proceselor de retenţie şi de transfer (aceste etape ale instruirii nu se produc invariabil în
această ordine strictă şi că nu toate sunt prevăzute pentru fiecare lecţie);
 Modelul „Evocare–Realizarea sensului–Reflecţie–Extindere (ERRE)” este configurat ca un cadru de
gândire şi de învăţare potrivit dezvoltării gândirii critice şi integrării creative a informaţiilor şi conceptelor.
Acesta presupune activităţi de evocare analitică şi de sistematizare a experienţelor şi cunoştinţelor
anterioare pe care cursanţii le au despre subiectul care va fi abordat la lecţie; activităţi de confruntare cu
noile informaţii cu scopul înţelegerii şi construirii sensului acestora; activităţi de reflecţie critică asupra
cunoştinţelor dobândite cu scopul integrării lor în schemele proprii de cunoştinţe.
Eficienţa fiecărei lecţii depinde de mai mulţi factori, primul fiind proiectarea didactică corectă în conformitate
cu cerinţele curriculumului şi conceptului educaţional modern. Profesorii vor căuta noi soluţii metodologice,
stimulând şi menținând interesul cursanţilor pentru cele învăţate şi aplicarea corectă a achiziţiilor teoretice în
situaţiile traficului rutier.
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O deosebită importanţă se va acorda individualizării învăţării, ceea ce exprimă necesitatea de a valorifica
eforturile şi potenţialul fiecărui cursant. Cu acest scop vor fi utilizate situaţii de individualizare a învăţării, care
cuprind:
 sarcini instructive (teme, lucrări) în funcţie de nivelul cursantului;
 fişe de lucru individual (dezvoltare, autoinstruire);
 pregătirea individuală sub formă de meditaţii, consultaţii etc.


V. EVALUAREA
În cadrul procesului educaţional, activităţile de predare–învăţare–evaluare se află într-o strânsă legătură şi se
proiectează în acelaşi timp. Evaluarea are rolul de a constata şi măsura eficienţa procesului de predare–învăţare,
respectiv de a determina măsura în care au fost atinse obiectivele curriculumului, precum şi eficienţa strategiilor
metodologice.
Evaluarea, ca formă de relaţionare a rezultatelor activităţii, poate fi pusă în evidenţă prin intermediul funcţiilor
pe care le îndeplineşte:

f. de constatare şi apreciere a performanţelor obţinute de către cursant;

f. de informare a participanţilor în actul educaţional (profesori, maiştri-instructori, manageri, cursanţi)
privind nivelul performanţelor obţinute de către cursant;

f. de predicţie, privind nevoile şi disponibilităţile cursanţilor de implicare în traficul rutier;

f. de diagnosticare şi reglare a activităţii desfăşurate, prin evidenţierea cauzelor care au determinat
succesul sau eşecul instruirii;

f. de stimulare privind obţinerea unui nivel mai ridicat de performanţe;

f. de orientare profesională a cursanţilor.
Evaluarea stabileşte eficienţa învăţării prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele
obţinute de către cursant în activitatea de învăţare. Ea va fi efectuată de către profesor pe parcursul tuturor
activităţilor didactice şi la toate etapele acestor activităţi şi va viza nu numai cunoştinţe în termeni de informaţie, ci şi
capacităţi, şi atitudini– competenţe.
Strategiile moderne de evaluare trebuie să ofere cursanţilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra
ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe teoretice), ceea ce pot să facă (cunoştinţe funcţionale: priceperi,
deprinderi, abilităţi etc., de a face ceva cu cunoştinţele), ceea ce pot să fiu (conştientizează cunoştinţele funcţionale
şi mai ales cum pot să acţioneze în situaţii–problemă sau situaţii semnificative din traficul rutier, adică manifestarea
competenţelor specifice disciplinei).
Evaluarea se proiectează în baza competenţelor specifice şi se vor utiliza trei elemente:

comportamentul pe care cursantul trebuie să-l demonstreze (CE);

condiţiile în care se produce acest comportament (CUM);

nivelul de performanţă (CÂT).
Evaluarea are următoarele forme:

iniţială, se efectuează la începutul programului de instruire; oferă o sursă utilă de informaţii pentru
definirea obiectivelor de învăţare şi asigură punctul de referinţă pentru evaluarea eficienţei procesului
educaţional, în sensul raportării rezultatelor obţinute la rezultatele iniţiale;

continuă sau formativă, se efectuează prin verificări sistematice pe tot parcursul procesului didactic, a
gradului de realizare a obiectivelor de învățare; prin intermediul evaluării formative se pot stabili factorii
care au asigurat reuşita sau cauzele eşecului, identificarea acestora fiind indispensabilă efortului de
adaptare a procesului didactic la posibilităţile diferenţiate ale cursanţilor;

cumulativă sau sumativă, se efectuează la sfârşitul fiecărui modul tematic, sistem de lecţii, sfârșitul
întregii activităţi în vederea cunoaşterii nivelului real de atingere a obiectivelor preconizate.
Cursurile finalizează cu examenul de absolvire. La examenul de absolvire sunt admişi cursanţii care au
situaţia şcolară încheiată la toate modulele de instruire. Rezultatele examenelor se confirmă prin procesul verbal
semnat de membrii comisiei (din cel puţin trei persoane) formate prin ordinul conducătorului instituţiei de instruire.
Membrii comisiei de examinare sunt responsabili pentru asigurarea transparenţii şi calităţile procesul de
evaluare ale candidaţilor în conducători de autovehicule.
Examenul teoretic se desfăşoară în formă de test/ chestionar. Examenul la conducerea autovehiculului se
efectuează în 2 etape. Prima etapă se efectuează pe terenul de instruire, iar etapa a doua pe drumurile publice în
condiţii reale ale traficului rutier.
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După susţinerea examenelor, absolvenţilor li se înmânează certificatul de şcolarizare de evidenţă strictă
elaborat şi aprobat de organele de stat, iar rezultatul evaluării instruirii se confirmă prin „admis” sau „respins”.
Cursanților, care nu au susţinut examenul de absolvire din prima probă, li se acordă dreptul de a susţine
examenul repetat pe parcursul a trei luni. După expirarea termenului de trei luni de la data examenului de absolvire,
cursantului i se eliberează o adeverinţă ce confirmă audierea cursurilor. În baza adeverinţei, examenul de absolvire
a cursurilor auto poate fi susţinut numai pe parcursul următorilor 3 ani cu o dovadă de realizare a programului
suplimentar de ore de instruire în conducerea autovehiculului.
În caz de pierdere a certificatului de absolvire a cursurilor de instruire se eliberează un duplicat.
Profesorul poate construi în conformitate cu obiectivele proiectate o grilă de observare pentru fiecare cursant,
când ei lucrează în grup, în echipe sau individual. Activităţile de învăţare şi evaluare trebuie să le ofere cursanţilor
premise pentru a-şi demonstra progresul în dezvoltarea deprinderilor de lucru, precum şi a abilităţilor de analiză şi
sinteză.
Se va pune accentul pe evaluarea autoorganizării, evaluarea deciziilor individuale personale, pe obiectivitatea
şi spiritul autocritic, pe tendinţele de manifestare a potenţialului intelectual, spre autoafirmarea Eu-lui, prin cultivarea
motivaţiei şi a interesului pentru cele învățate.
Evaluarea performanţelor va urmări gradul de atingere a obiectivelor proiectate şi se poate baza pe:

discuţii;

lucrări scrise;

teste;

proiecte de studiu independent;

implicarea în munca în echipă.

VI. BIBLIOGRAFIE
1. Convenţia Organizaţiei Națiunilor Unite din anul 1949 (Geneva) privind traficul şi Protocolul cu privire la indicatoarele şi semnalele rutiere.
2. Convenţia privind traficul rutier şi Convenţia privind indicatoarele şi semnalele din 1968 (Viena).
3. Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere
(reformată). Publicată în Jurnalul oficial al Uniunii Europene L 403 din 30 decembrie 2006.
4. Strategia naţională privind siguranţa traficului rutier. Structura de organizare a securităţii circulaţiei rutiere în Republica Moldova, 2010.
5. Legea Învăţământului, Chişinău, 1996.
6. Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier.
7. Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.93.
8. Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62-63/690 din 09.11.1995.
9. Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 14-15/147 din 07.03.1996.
10. Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european adiţional la Convenţia privind circulaţia rutieră nr. 18-XVI din 15.02.2007,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36- 38/149 din 16.03.2007.
11. Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor
rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, cu amendamente, nr. 122-XVI din 11.05.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7477/340 din 01.06.2007.
12. Hotărârea Guvernului nr.1452 cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de
conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier din 10.10.2008, redactat prin HG nr.989 din 19.10.2010.
13. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.02.
14. Codul cu privire la Contravenţiile administrative al Republicii Moldova.
15. Codul Penal al Republicii Moldova.
16. Regulamentul Circulaţiei rutiere, Chişinău, 2009.
17. Aizenştadt C., Onceanu V. 700 de întrebări şi teste (tematice) pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea permisului de conducere.
Chişinău: Vite-jesc SRL, 2010.
18. Vasile Petru Onceanu, Anatolie Tudor Bulgac. Bazele comportamentului în conducerea autovehiculului şi siguranța traficului rutier. Chişinău,
2008.
19. Bucun N., Musteaţă S., Guţu Vl., Rudic Gh. Bazele ştiinţifice de dezvoltare a învăţământului în Republica Moldova. Chişinău, 1993.
20. Bulat V. Regulamentul explicat al circulaţiei rutiere: regulament, explicaţii, indicatoare, anexe. Chişinău: Grafema Libris SRL. 2007.
21. Crişan Al., Guţu Vl. Proiectarea curriculumului de bază. Ghid metodologic: TipCim, 1996.
22. Cristea S., Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti, 1999.
23. Cerghit I., Metode de învăţământ. Bucureşti, 1997.
24. Guţu Vl., Învăţământul formativ: aspecte teoretice şi practice. TipCim, 1996.
25. Guţu Vl, Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru conceptual, Chişinău, 2000.
26. Guţuleac Victor. Tratat de drept contravenţional, Chişinău: ULIM, 2009.
27. Managementul vitezei. Un manual de siguranţă rutieră pentru factorii de decizie şi pentru profesionişti. Geneva, 2008.
28. Nicola I. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti, 1996.
29. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic. Chişinău, 1997.
30. Udodovici D., Plamadeală V. Regulamentul şi securitatea circulației rutiere, Manualul conducătorilor auto. Editura Epigraf, 2010.
31. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения, Москва, Транспорт, 1982.

208

