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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA  FIMM 
DEPARTAMENTUL ME 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică 
1.3 Departamentul  Departamentul Materiale şi Echipamente 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanică 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru procese industriale/Inginer 

 
2.Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Mecanică 2 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Viviana FILIP 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  As. ing. Alexis NEGREA 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 4 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Analiză matematică, Fizică 1, Mecanică 1 
4.2 de competenţe  - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului  Tablă, marker, suport de curs 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Tablă, marker, culegeri de probleme 

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale  C1.1 Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală în limbaj tehnic a 
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fundamentelor teoretice din mecanică. 
C1.2 Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie 
pentru explicarea şi interpretarea proceselor din mecanică. 

Competenţe transversale CT1. Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională prin abordarea unei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă în rezolvarea problemelor şi luarea 
deciziilor  
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în 
echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul 
colectivului de lucru-managementul de proiect specific 
 
 
 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea, cunoaşterea şi valorificarea noţiunilor disciplinei, în 

vederea acumulării de competenţe specifice 
7.2 Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor fundamentale privind 

cinematica şi dinamica sistemelor de puncte materiale şi aplicarea 
acestora în studiul mişcării corpurilor şi al sistemelor de corpuri. 
Cursul prezintă noţiuni, axiome, teoreme de bază necesare unor 
discipline tehnice ca: Mecanica fluidelor, Rezistenţa materialelor, 
Vibraţii mecanice, Mecanisme, Organe de maşini şi tribologie, etc. 

 
8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Parametrii miscarii, grade de libertate, traiectoriile 
punctelor. Distributia de viteze si de accelaratii în 
miscarea generala a rigidului. Studiul unor miscari 
particulare: translatie, rotatie cu axa fixa si cu punct 
fix, rototranslatie si plan-paralelă 

  

Derivata absoluta si derivata relativa a unui vector. 
Mişcarea relativă, mişcarea de transport, compunerea 
mişcărilor. Dinamica miscarii relative a punctului 
material 

  

Definirea momentelor de inertie polare, axiale, 
planare si centrifugale pentru sisteme materiale 
discrete si continue. Variatia momentelor de inertie în 
raport cu axe paralele si axe concurente. Teorema lui 
Steiner. Momente şi axe principale de inertie. 
Elipsoidul de inerţie 

  

Impulsul total al unui sistem de puncte. Teorema 
impulsului 
Momentul cinetic total al unui sistem de puncte 
materiale. Teorema momentului cinetic 
Energia cinetică totală. Lucrul mecanic. Teorema 
energiei cinetice 

 

Dinamica mişcării de translaţie a rigidului 
Dinamica mişcării de rotaţie a rigidului 
Dinamica mişcării de plan - paralele a rigidului 
Dinamica mişcării rigidului cu punct fix 
Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea teoretică, prin 
mijloace auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs.  
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Notiuni introductive si ipoteze. Teoremele generale în 
timpul ciocnirii. Ciocnirea centrica a doua sfere. 
Coeficient de restituire. Ciocnirea a doua corpuri 
solide. Ciocnirea unui corp solid aflat într-o miscare 
de rotatie. Centrul de percuţie 

 

Obiectul mecanicii analitice, coordonate generalizate, 
deplasari virtuale, legaturi, forte de inertie. Principiul 
lui d’Alembert si al lucrului mecanic virtual. 
Folosirea acestor principii pentru studiul miscarii si al 
echilibrului. Forte generalizate. Ecuatiile lui Lagrange 
de speta a doua si studiul sistemelor cu mai multe 
grade de libertate 

  

Bibliografie 
1. Marin C., Filip V., Huidu T., Negrea A. - Mecanică clasică şi modernă, Ed. Valahia University Press, 2009 
2. Marin, C., Huidu T. – Mecanica, Editura Printech, Bucureşti, 1999 
3. Roşca, I.  -  Mecanică pentru ingineri, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 1998 
4. Huidu, T. - Mecanica teoretică şi elemente de mecanica corpului deformabil. Vol. I, II şi III. Institutul de 

petrol şi gaze Ploieşti 1983. 
5. Rădoi , M. Deciu E. - Mecanica, Editura Did. şi Ped.  Bucureşti 1977 
6. Voinea, R. Voiculescu, D. Ceauşu V. - Mecanica, Editura Did. şi Ped.  Bucureşti  1975 
 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Cinematica mişcării de translaţie şi de rotaţie cu axă 
fixă a rigidului 

  

Cinematica mişcării plan paralele a rigidului   

Cinematica sistemelor plane de corpuri  

Cinematica sistemelor plane de bare articulate  

Cinematica mişcării relative a punctului material  

Cinematica mişcării relative a punctului material   

Dinamica mişcării relative a punctului material   

Calculul momentelor de inerţie mecanice şi 
geometrice ale barelor şi plăcilor omogene 

  

Calculul momentelor de inerţie mecanice şi 
geometrice ale corpurilor omogene 

  

Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de 
libertate 

 

Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de 
libertate 

 

Dinamica sistemelor de corpuri cu un grad de 
libertate 

 

Studiul mişcării sistemelor de corpuri cu mai multe 
grade de libertate 

 
 
 
 
 
 
Dialog pentru înţelegerea 
enunţului şi a cerinţelor 
aplicaţiilor propuse spre 
rezolvare. Prezentare 
interactivă a soluţiei 
aplicaţiei. Interpretări şi 
concluzii. Legătura cu 
mediul industrial.  
  
  
  
  

 

Bibliografie 
1. Huidu,T. Mecanică teoretică şi elemente de mecanica solidului deformabil, Instit. Ploiesti si Gaze, 1983 
2. Atanasiu, M. ş.a.  - Teorie şi probleme de mecanică,  Institutul Politehnic, Bucureşti  1989 
 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 
aferent programului 
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Disciplina este fundamentală şi conţinutul ei răspunde aşteptărilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor, fiind aliniat naţional şi european. 

 
10.Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
Actvitatea didactică se 
încheie cu examen scris. 

Nota se calculează după 
punctajul obţinut pe baza 
verificării scrise din 
materialul predat. 

60% 

10.4 Curs 
Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiul individual.  

 Referat  

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

Examinare la tabla 10% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

 Degrevari periodice  30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unor aplicaţii simple. 
  

 
Data completării 

 
......................... 

Semnătura titularului de curs 
 

......................... 

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 

 
 
 
Data avizării în department 
 

......................... 

 
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA ……F.I.M.M…………………………………. 
DEPARTAMENTUL………M.E.I.R…………………………. 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica 
1.3 Departamentul  M.E.I.R 
1.4 Domeniul de studii  Ingineria mecanica 
1.5 Ciclul de studii  Licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru procese industriale /inginer/LME 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sef lucrari Anghelina Florina  Violeta 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Sef lucrari Anghelina Florina  Violeta 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 14 din care: 3.2 curs  2C 3.3 seminar/laborator  2L 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 80 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 20 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Analiza matematica si Matematici speciale, Fizică, Studiul 

materialelor. 
4.2 de competenţe   
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5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, calculator 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Referate, sala de lucrari practice 20 locuri, indrumar de laborator, 
aparatura de laborator: termocuplu, instalatie de determinarea 
conductivitatii termice prin metoda placii, instalatie de determinarea 
parametrilor aerului umed, instalatie de determinarea coeficientului de 
dilatare termica, pirometrul optic,etc 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Cunoasterea, în_elegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de 

baza aledomeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor 
adecvata în comunicareaprofesionala 

  Cunoasterea si intelegerea principalelor notiuni si fenomene 
fizice care sunt abordate in termodinamica tehnica.  

 Analizarea critica si interpretarea constructiva a conceptelor, 
modelelor, metodologiilor consacrate utilizate in probleme de 
conceptie (proiectare) ale componentelor termo-mecanice pe 
baza un rationament ethnic complet si corect. 

 Intelegerea  fenomenelor termice cu explicarea specificului lor. 
 Intelegerea proceselor din masinile termice si cunoasterea 

principalelor tipuri de masini termice. 
 Aplicarea principiilor si metodelor de baza din stiintele fundamentale 

pentru efectuarea de calcule, demonstratii, elaborarea de proiecte 
specifice domeniului si identificarea de procese 

Competenţe transversale  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor 
eticiiprofesionale în realizarea sarcinilor profesionale si 
identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a 
etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de 
realizare aferente si a riscurilor aferente. 

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa 
pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca 
eficienta în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea 
eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale si 
a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata de 
calculator (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, 
baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si 
într-o limba de circulatie internationala. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de 

baza ale domeniului termotehnicii si ale ariei de specializare; 
utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala 

 Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si 
interpretarea unor variate tipuri de concepte, situatii, procese, 
proiecte etc. asociate domeniului termotehnicii. 

7.2 Obiectivele specifice  Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de 
probleme/situatii bine definite, tipice domeniului în conditii de 
asistenta calificata 

 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si 
metode consacrate în domeniul termotehnicii. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 1. Introducere. Postulatele termodinamicii. Scǎri de 
temperaturǎ. 
1.1Obiectul termotehnicii.Starea termodinamica si marimi 
de stare. 
1.2.Primul postulat al termodinamicii. Al doilea postulat al 

Expunere teoretica prin 
mijloace auditive si vizuale 
Intrebari si raspunsuri, 
comunicare interactiva in 
timpul predarii notiunilor de 
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termodinamicii. curs. 
Implicarea activa a 
studentilor in timpul predarii 
cursului. 

 2.Primul principiu al termodinamicii. Aplicarea la sisteme 
deschise, inchise si la cicluri. 
2.1.Forme de energie:lucrul mecanic , energia interna , 
caldura. 
2.2.Formulari ale primului principiu. 
2.3.Ecuatii termice si calorice de stare. 

 Idem   

3. Principiul al doilea al termodinamicii . Entropia. 
3.1.Enuntari ale principiului II al termodinamicii 
3.2.Entropia si diagrame entropice. 

  Idem   

4. Functiuni si potentiale termodinamice. 
4.1. Entalpia, energia libera, entalpia libera, potentialul 
chimic. 

  Idem   

5.Gazul perfect 
5.1.Legile gazului perfect. 
5.2.Amestecuri de gaze. 
5.3.Transformari simple ale gazului perfect 

  Idem   

6.Gaze reale. 
6.1.Generalităţi. Ecuaţia Van der Waals 
6.2Vaporii umezi. Transformările simple ale vaporilor. 
6.3.Aerul umed.Instalatii de climatizare. 

 Idem  

7.Termodinamica arderii combustibililor. 
7.1.Energia internă, entalpia, entropia şi potenţialele 
termodinamice în procesele de ardere. 

7.2.Combustibili lichizi, combustibili gazosi. 

 Idem  

8.Masini termice 
8.1.Ciclul Carnot. Randamentul  şi eficienţǎ termicǎ. 

 Idem  

9.Maşini termice cu gaz perfect. 
9.1.Motorul cu ardere internă cu scânteie 
9.2.Motorul cu ardere prin injectie (Diesel) 

 Idem  

10.Maşini termice cu vapori 
10.1.Instalaţiile de forţa cu abur .Ciclul motor cu vapori, 
Rankine 
10.2.Ciclul generator cu vapori . 

 Idem  

11.Pompe termice. 
11.1.Pompele de căldură şi de instalaţiile frigorifice. 
11.2.Termoficarea. 

 Idem  

Bibliografie 
1. Vladea, I., Tratat de termodinamica tehnica si transmiterea caldurii, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti, 1974. 
2. Leonachescu, N., Termodinamica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976. 
3. Nerescu, I.,  Analiza exergetica a proceselor termice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1970. 
4. Radcenco, V., Instalatii de pompe de caldura, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985. 
5.  Carabogdan Gh., ş.a., Instalaţii termice industriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978. 
6.  Ştefănescu D., ş.a., Termotehnica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.    
7.  Gaba A., Auditul energetic in metalurgie, Ed. Bibliotheca, Targoviste 2003. 
8.  Gaba A., Termotehnica -note de curs , UVT 2009. 

 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Protectia muncii.Descrierea instalatiilor.  Realizarea de experimente 

practice si utilizarea 
modelarilor virtuale. 

  

Metode de masurare a temperaturii.  Idem   
Determinarea coeficientului de dilatare termica  Idem   
Masurarea presiunii.  Idem   
Masurarea debitului cu diafragme.  Idem   
Masurarea debitului cu rotametre.  Idem  
Etalonarea termocuplelor.  Idem  
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Determinarea conductivitatii termice prin metoda placii. Idem  
Masurarea temperaturii cu pirometrul optic si cu radiatie 
totala. 

Idem  

Determinarea parametrilor aerului umed Idem  
Tema de casă Idem  
Bibliografie 

1. Vladea, I., Tratat de termodinamica tehnica si transmiterea caldurii, Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti, 1974. 

2. Leonachescu, N., Termodinamica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976. 
3. Nerescu, I.,  Analiza exergetica a proceselor termice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1970. 
4. Radcenco, V., Instalatii de pompe de caldura, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985. 
5.  Carabogdan Gh., ş.a., Instalaţii termice industriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978. 
6.  Ştefănescu D., ş.a., Termotehnica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.    
7.  Gaba A., Auditul energetic in metalurgie, Ed. Bibliotheca, Targoviste 2003. 

       8.  Gaba A., Termotehnica -note de curs , UVT 2009. 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Obiectivele si profilul de competente dezvoltat in cadrul disciplinei Termotehnica si masini termice este în 
concordanta cu nevoile identificate pe piata muncii din judetul Dambovita si nu numai, si cu cadrul national al 
calificarilor,  precum si cu discipline asemanatoare predate in cadrul altor centre  universitare. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
 Activitatea didactica se 
incheie cu examen scris si 
oral. 

 Nota se calculeaza dupa 
punctajul obtinut in urma 
verificarii scrise si orale. 

 50% 

10.4 Curs  Criterii ce urmaresc 
aspectele atitudinale cum ar 
fi constiinciozitatea, interesul 
pt. studiul individual. 

 Referate  10% 

 Capacitatea de aplicare a 
cunostintelor teoretice 
assimilate. 

 Teme, proiecte.  20% 

10.5 Seminar/laborator 
 Abilitatea de lucru practic in 
mod individual si in echipa 

 Evaluare practica, colocviu.  20% 

10.6. Standard minim de performanţă: sa cunoască definiţiile, formule , toreme, pentru noţiunile fizice generale de 
termodinamica, prezentate in curs; sa cunoască semnificaţia fiecărui parametru fizic care apare in formule; 

             să realizeze toate lucrarile practice si temele  de casa. 
  

 

Data completării 
1.10.2015 

Semnătura titularului de curs 
S.l. dr. fiz. Anghelina Florina Violeta 

 

Semnătura titularului de seminar 
As. dr. Despa Veronica 

 
 

Data avizării în departament 
......................... 

Semnătura directorului de department 
Prof dr. ing. Marin cornel 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA ……F.I.M.M…………………………………. 
DEPARTAMENTUL………M.E.I.R…………………………. 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica 
1.3 Departamentul  M.E.I.R 
1.4 Domeniul de studii  Ingineria mecanica 
1.5 Ciclul de studii  Licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea  EPI/inginer/LME 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  MECANICA FLUIDELOR SI MASINI HIDAULICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sef lucrari Anghelina Florina  Violeta 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Sef lucrari Anghelina Florina  Violeta 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 14 din care: 3.2 curs  2C 3.3 seminar/laborator 2L 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

80 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat - 
Examinări 10 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 14 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum Analiza matematica si Matematici speciale,Fizică, Studiul 

materialelor, Mecanica. 
4.2 de competenţe   
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5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, calculator 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Referate, sala de lucrari practice 20 locuri, indrumar de laborator, 
aparatura de laboratordin sala A 109: instalatie de masurarea densitatii, 
instalatie de masurarea vascozitatii, instalatie de masurarea presiunii cu 
manometrul cu mai multe lichide, Tub Pitot – Prandtl, debitmetru 
Venturi,etc. 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Însuşirea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea 

unor probleme de Mecanica fluidelor  bine definite, tipice domeniului 
de  Ingineria mecanica în condiţii de asistenţă calificată 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a 
rezultatelor obţinute, pentru a aprecia calitatea şi limitele unor 
procese, programe, proiecte, metode şi  teorii. 
 Identificarea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi a 

metodelor specifice de mecanica fluidelor  pe baza cunostintelor 
din stiintele fundamentale 

Competenţe transversale  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor 
eticiiprofesionale în realizarea sarcinilor profesionale si 
identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a 
etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de 
realizare aferente si a riscurilor aferente. 

 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa 
pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca 
eficienta în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea 
eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale si 
a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata de 
calculator (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, 
baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si 
într-o limba de circulatie internationala. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cunoaşterea notiunilor de fluid, de repaus si de miscare a 

fluidelor, cunoasterea interactiunilor dintre fluide si corpurile de 
contact precum si a proprietatilor si clasificarii fluidelor.  

 Asimilarea notiunilor de hidrostatica, de dinamica si de 
hidrodinamica a fluidelor, intelegerea legilor de curgere a 
fluidelor prin conducte si canale, precum si asimilarea unor 
notiuni privind turbomasinile si masinile volumetrice. 

7.2 Obiectivele specifice   Cunoasterea si intelegerea principalelor notiuni si fenomene 
fizice care sunt abordate mecanica fluidelor 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C.1 Notiuni generale de mecanica fluidelor.  Expunere teoretica prin 

mijloace auditive si vizuale 
Intrebari si raspunsuri, 
comunicare interactiva in 
timpul predarii notiunilor de 
curs. 
Implicarea activa a 
studentilor in timpul predarii 
cursului. 

  

C.2. Hidrostatica.  Idem  
C.3. Dinamica fluidelor Idem  
C.4.. Notiuni de hidrocinematica   Idem   
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C.5. Ecuatia diferentiala a miscarii lichidelor ideale  Idem   
C.6. Integrarea ecuatiei diferentiale a miscarii fluidelor ; 
Deducerea ecuatiei lui Bernoulli 

 Idem   

Bibliografie 
1 Hidraulica”, C.Mateescu – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1963.,  
2 Mecanica fluidelor”, C. Iamandi si V. Petrescu – Editura Didactica si Pedagogica,  
     Bucuresti, 1978. 
3 Mecanica fluidelor”, J.Florea si V. Panaitescu – Editura Didactica si Pedagogica,          
Bucuresti, 1979. 
4 Mecanica fluidelor si masini hidraulice”, D. Ionescu s.a. – Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980. 
5 „Mecanica fluidelor, masini hidraulice si pneumatice” – Indrumar de laborator, M. Vladescu, Universitatea 

„Valahia” Targoviste 2005. 
6 Mecanica fluidelor” – Suport curs, M. Vladescu, Universitatea „Valahia”, 2005. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Masurarea densitatii  Realizarea de experimente 

practice si utilizarea 
modelarilor virtuale. 

  

Masurarea vascozitatii 
 

 Idem  

Masurarea presiunii cu manometrul cu mai multe lichide. Idem  
Masurarea diferentelor de presiune. 
 

Idem  

Determinarea momentului critic la curgerea unui fluid 
printr-o conducta. 
 

Idem  

Teorema cantitatii de miscare. 
 

Idem  

Tubul Pitot – Prandtl. Determinarea distributiei vitezei. 
 

Idem  

Diafragma. Determinarea coeficientului de debit al unei 
diafragme. 
 

Idem  

Etalonarea debitmetrului Venturi. 
 

Idem  

Masurarea debitului cu ajutorul debitmetrului de tip 
„rotametru” si calculul pierderilor de sarcina in conducte. 
 

Idem  

Masurarea valorii debitului cu ajutorul deversorului 
triunghiular si calculul pierderilor de sarcina in conducte. 
 

Idem  

Determinarea curbelor caracteristice de debit pentru 
reductoarele de presiune. 
 

Idem  

Experimente privind reglarea presiunii de declansare si a 
debitului deversat de supapele de siguranta. 
 

Idem  

Repartitia de presiuni si rezistenta la inaintare pe corpuri 
plasate intr-un curent de aer. 
 

 Idem   

Bibliografie 
1 Hidraulica”, C.Mateescu – Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1963.,  
2 Mecanica fluidelor”, C. Iamandi si V. Petrescu – Editura Didactica si Pedagogica,  
     Bucuresti, 1978. 
3 Mecanica fluidelor”, J.Florea si V. Panaitescu – Editura Didactica si Pedagogica,          
Bucuresti, 1979. 
4. Mecanica fluidelor si masini hidraulice”, D. Ionescu s.a. – Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980. 
5„Mecanica fluidelor, masini hidraulice si pneumatice” – Indrumar de laborator, M. Vladescu, Universitatea 
„Valahia” Targoviste 2005. 
6. Mecanica fluidelor” – Suport curs, M. Vladescu, Universitatea „Valahia”, 2005. 
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Obiectivele si profilul de competente dezvoltat in cadrul disciplinei Mecanica fluidelor si masini hidraulice  este în 
concordanta cu nevoile identificate pe piata muncii din judetul Dambovita si nu numai, si cu cadrul national al 
calificarilor,  precum si cu discipline asemanatoare predate in cadrul altor centre  universitare. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
 Activitatea didactica se 
incheie cu examen scris si 
oral. 

 Nota se calculeaza dupa 
punctajul obtinut in urma 
verificarii scrise si orale. 

 40% 

10.4 Curs  Criterii ce urmaresc 
aspectele atitudinale cum ar 
fi constiinciozitatea, interesul 
pt. studiul individual. 

 Referate  20% 

 Capacitatea de aplicare a 
cunostintelor teoretice 
assimilate. 

 Teme, proiecte. 20% 

10.5 Seminar/laborator 
 Abilitatea de lucru practic in 
mod individual si in echipa 

 Evaluare practica, colocviu.  20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
  sa cunoască definiţiile pentru noţiunile fizice generale de mecanica fluidelor, prezentate in curs; 
 sa ştie sa scrie si sa expliciteze ecuaţiile si formulele prezentate in curs; 
 sa cunoască semnificaţia fiecărui parametru fizic care apare in ecuaţii; 
 să realizeze toate lucrarile practice si tema de casa. 

 
Data completării 

1.10.2015 
Semnătura titularului de curs 

Sl. dr. fiz. Anghelina Florina Violeta 
Semnătura titularului de seminar 

Sl. dr. fiz.Anghelina Florina Violeta 

Data avizării în departament 
......................... 

Semnătura directorului de department 
Prof. dr. fiz.Marin Cornel 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA  Ingineria Materialelor şi Mecanică 
DEPARTAMENTUL Materiale Echipamente Instalaţii şi Roboţi 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică 
1.3 Departamentul  Materiale Echipamente Instalaţii şi Roboţi 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanică 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru Procese Industriale 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  Toleranţe şi control dimensional 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Ş.l. Cîrstoiu Adriana 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  As. Despa Veronica 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 4 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  1L 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări 10 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 40 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite  4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Desen Tehnic 
4.2 de competenţe  Utilizarea instrumentelor grafice 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop, tablă 
5.2 de desfăşurare a  Sală de lucrări practice 20 locuri, mijloace de măsurare şi control în 
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seminarului/laboratorului scopul desfăşurării lucrărilor practice, îndrumar de laborator într-un 
număr suficient de exemplare 

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale - Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală şi utilizarea instrumentelor 

grafice specifice desenului tehnic, în scopul definirii şi reprezentării 
conceptelor de: abateri, toleranţă, ajustaj, atât abordarea dimensional a 
pieselor, cât şi referitor la forma geometrică şi la poziţia suprafeţelor 
acestora. 

Competenţe transversale -Abordarea unei strategii de muncă riguroase şi eficiente în scopul 
rezolvării problemelor din problematica abordată la curs;  
-Participarea responsabilă, cu aplicarea tehnicilor de relaţionare în 
echipă, la lucrările îndrumate de laborator. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cunoasterea modului de prescriere a tolerantelor dimensionale, de 

formă macrogeometrică şi microgeometrică şi a toleranţelor de poziţie, 
precum şi alegerea ajustajelor în vederea proiectării unor piese care să 
contribuie la îndeplinirea rolului funcţional al sistemelor şi structurilor 
mecanice. 

7.2 Obiectivele specifice   Cunoaşterea şi înţelegerea: 
 noţiunilor teoretice prezentate în curs; 
 metodelor şi tehnicilor de măsurare; 
 elementelor privind stabilirea toleranţelor dimensiunilor şi 

ajustajelor în vederea proiectării produselor industriale şi a 
realizării desenelor tehnice de execuţie sau de ansamblu. 

 Explicarea si interpretarea: calculului abaterilor, dimensiunilor 
limită şi al toleranţelor pentru diferite tipuri de asamblări, în 
conformitate cu rolul funcţional al piesei. 

 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 1. Calitatea, caracteristicile şi toleranţa caracteristicilor 
produselor 
1.1 Precizia de prelucrare. Erori de prelucrare 

  -Expunerea teoretică, prin 
mijloace auditive şi vizuale; 
 

 
  

1.2 Precizia economica de prelucrare 
1.3 Marimi care determina precizia prescrisa a 
dimensiunilor 

 -Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs; 
 -Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor. 

  
  

 2. Prescrierea preciziei dimensiunilor     
2.1 Stabilirea dimensiunilor liniare nominale si a 
tolerantelor dimensiunilor liniare 

  

2.2 Stabilirea valorilor tolerantelor individuale ale 
dimensiunilor liniare 

  

2.3 Stabilirea formulelor pentru calculul tolerantelor 
fundamentale 

  

Stabilirea valorilor tolerantelor generale ale dimensiunilor 
liniare 

  

3. Prescrierea  preciziei  formei  macrogeometrice a 
profilelor si suprafetelor  

  

3.1 Abaterea de la circularitate si de la cilindricitate   
3.2 Abaterea de la  rectilinitate si planeitate 
Abaterea de la la forma data a profilului sau a suprafetei 

  

3.3 Stabilirea tolerantelor prescrise formei 
macrogeometrice a suprafetelor 
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3.4 Inscrierea in desene a preciziei de formă   
4. Precizia formei microgeometrice a suprafetelor    
(rugozitatea) 

  

4.1 Parametri care definesc calitatea suprafetelor   
4.2 Stabilirea valorilor parametrilor de rugozitate   
4.3 Inscrierea in desene a rugozitatii suprafetelor   
5. Precizia pozitiei relative a suprafetelor   
5.1 Stabilirea tolerantelor individuale de pozitie relativa   
5.2 Stabilirea tolerantelor generale de pozitie relativa 
independente de dimensiune 

  

5.3 Inscrierea in desene a preciziei pozitiei relative a 
suprafetelor 

  

6. Sisteme de ajustaje. 
 Prescrierea preciziei dimensionale a asamblarilor 

  

6.1 Definirea si clasificarea sistemelor de ajustaje.    
6.2 Sistemul de ajustaje alezaj unitar   
6.3 Sistemul de ajustaje arbore unitar   
6.4 Alegerea sistemului de ajustaje   
6.5 Inscrierea in desene a preciziei dimensiunilor liniare   
7. Toleranțele și ajustajele și controlul pieselor și 
asamblărilor conice netede 

  

Bibliografie 
1. Cirstoiu A., Tolerante si control dimensional, Valahia University Press, Targoviste, 2006 
2. Dumitraş C., Popescu I., Bendic V., Ingineria controlului dimensional şi geometric în fabricarea maşinilor, 

Editura Tehnică, Bucureşti, 1997 
3. Popescu N., Contribuţii privind aplicarea calităţii la precizia şi controlul suprafeţelor generate pe maşini-

unelte, Teza de doctorat, Bucureşti, 2002. 
4. Tiron M., Prelucrarea statistică şi informaţională a datelor de măsurare, Editura Tehnică, Bucureşti 1976 
5. Visan A., Ionescu N., Tolerante, Bazele proiectarii si prescrierii preciziei produselor, Ed. Bren, Bucuresti 2004 
6. Rusu Şt., Ionescu T., Soare Gh., Tolerante şi control dimensional, Culegere de probleme, Îndrumar de 

alegere a ajustajelor, Ed. Matrix Rom, Bucureşti 2000 
7. Colecţie de standarde SR, ISO, EN 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Calculul ajustajelor şi evidenţierea acestora; 
 

  

Măsurarea dimensiunilor interioare, exterioare şi a 
adâncimilor cu ajutorul şublerelor; 
 
Măsurarea dimensiunilor cu ajutorul micrometrelor; 
 

 Modelarea şi practica 
experimental (în laborator) 
se utilizează pentru: 
  
 

  

Măsurarea abaterilor de la forma geometrică la alezaje cu 
ajutorul comparatoarelor; 
 
Măsurarea unghiurilor şi conicităţilor; 
 
Măsurarea abaterilor de la rectilinitate, circularitate, 
cilindricitate; 
 
Controlul suprafeţelor filetate; 
 
Măsurări ale roţilor dinţate; 
 
Măsurarea rugozităţii suprafeţelor prelucrate; 
 

Aplicaţii privind studiul statistic al erorilor de prelucrare şi 
al celor de măsurare; 
 

  

Bibliografie 

- formarea deprinderilor de 
lucru în laborator (individual 
şi în echipă); 
 
- dezvoltarea abilităţilor de a 
observa, corela si de a 
interpreta datele obţinute 
 

  



 

F 012.2010.Ed.2    SMQ/FORMULARE 
                   

 
                  

 

 Petrescu V., Vlădescu M., Toleranţe şi control dimensional, Lucrări experimentale.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Întrucât fişa disciplinei s-a întocmit pornind de la competenţele ce se regăsesc în Grila 1L, pentru programul de studii 
Echipamente pentru procese industrial, conţinutul disciplinei este  în concordanţă cu abordările din alte centre 
universitare din tară şi cu cerinţele angajatorilor potenţiali ai viitorilor absolvenţi. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
Examinare scrisă şi 
examinare orală 

 Se calculează punctajul 
obţinut la lucrarea scrisă şi 
se definitivează în urma 
examinării orale. 

 70% 

10.4 Curs 

 Participarea la curs     
 Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Obţinerea şi interpretarea 
corectă a rezultatelor în 
cadrul lucrărilor de laborator 

  

Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiu individual 

Rezolvarea temelor de casă 
primite în scopul consolidării 
noţiunilor predate la curs 
(calculul tolerantelor, 
evidențierea câmpurilor de 
toleranțe, identificarea 
asamblarilor și calculul 
ajustajelor acestora) 

 10% 

10.5 Seminar/laborator 

 Participarea la laborator 
 

 Evaluare prin colocviu de 
laborator (lucrare scrisă) 

 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Definirea şi utilizarea noţiunilor fundamentale predate la curs, pentru prescrierea toleranţelor şi alegerea ajustajelor, 
respectiv: 

- Cunoaşterea modului de prescriere a toleranţelor dimensionale şi de formă; 
- Identificarea şi alegerea ajustajelor; 
- Cunoasterea metodelor şi tehnicilor de măsurare. 

 
 

Data completării 
......................... 

Semnătura titularului de curs 
......................... 

Semnătura titularului de seminar 
......................... 

 
 
Data avizării în departament 

......................... 

 
 

Semnătura directorului de departament 
 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
DEPARTAMENTUL DE MATERIALE, ECHIPAMENTE, INSTALAŢII ŞI ROBOŢI 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE MATERIALE, ECHIPAMENTE, 

INSTALAŢII ŞI ROBOŢI 
1.4 Domeniul de studii  INGINERIE MECANICĂ 
1.5 Ciclul de studii  LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei REZISTENȚA MATERIALELOR 1 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. MARIN Cornel  
2.3 Titularul activităţilor de seminar As. dr. ing. NEGREA Alexis 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

   4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2L 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 8 
Examinări 8 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum Parcurgerea cursurilor de: Algebră și Geometrie analitică și diferențială, 

Analiza matematica si Matematici speciale, Metode numerice, Fizică, 
Studiul materialelor, Mecanica 1 (Statica). 

4.2 de competenţe  - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă alba, videoproiector, calculator, ecran proiectie 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laboratorul de Rezistena materialelor - A206 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale și 

tehnice de bază specifice domeniului ingineriei mecanice; 
 Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea, calculul  şi 

proiectarea sistemelor şi proceselor mecanice; 
 Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul 

ingineriei mecanice; 
 Utilizarea sistemelor moderne de organizare şi gestiune a fabricaţiei 

echipamentelor pentru procese industriale; 
 Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor din domeniul echipamentelor 

pentru procese industriale. 
Competenţe transversale  Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin 

abordarea unei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă în 
rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor;  

 Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă 
multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru; 

 Managementul de proiect specific; 
 Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata 

întregii vieţi;  
 Utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de 

circulaţie europeană. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază de 

cercetare teoretică și experimentală din domeniul ingineriei mecanice şi al 
programului de studiu Echipamente pentru Procese Industriale; utilizarea 
adecvată a acestora pentru înțelegerea, transmiterea și însușirea cunoștințelor 
de Rezistența materialelor. 

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea noțiunilor și cunoştinţelor de bază de Rezistența materialelor pentru 
explicarea şi interpretarea unor fenomene și procese specifice din domeniul 
Ingineriei mecanice. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. INTRODUCERE ÎN REZISTENŢA MATERIALELOR (2 ore) 
2. TRACȚIUNEA ŞI COMPRESIUNEA BARELOR DREPTE (2 ore) 
3. RĂSUCIRA BARELOR (2 ore) 
4. FORFECAREA BARELOR (2 ore) 
5. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SUPRAFEȚELOR (2 ore) 
6. ÎNCOVOIEREA PURĂ A BARELOR DREPTE (NAVIER) (2 ore) 
7. ÎNCOVOIEREA SIMPLĂ A BARELOR DREPTE (JURAVSCHI)  

(2 ore) 
8. CALCULUL ANALITIC AL DEFORMAŢIILOR BARELOR DREPTE 

SUPUSE LA ÎNCOVOIERE. METODA FUNCȚIEI PSI (4 ore) 
9. CALCULUL GRINZILOR CONTINUE(4 ore) 
10. CALCULUL DEPLASĂRILOR PRIN METODE ENERGETICE (2 

ore) 
11. CALCULUL BARELOR CURBE CU AXA CIRCULARĂ (4 ore) 

Expunerea teoretică, prin 
mijloace audive şi vizuale 
folosind videoproiectorul cu 
proiecție pe ecran a cusului, 
în format Power Point; 
Curs interactiv cu întrebări 
directe adresate studenților și 
răspunsuri,  pentru a se 
verifica pe loc gradul de 
înțelegere și însușire a 
cunoștințelor transmise. 

Încurajarea studenților 
pentru folosirea 
internetului , accesul 
studenților la 
materialul biblografic 
existent în format 
electronic pe site-ul 
facultății. 

  
Bibliografie:     

    

 
1. Buzdugan, Gh. – Rezistenţa materialelor.  Ed.Academiei, Bucureşti 1986 
2. Posea, N. s.a. – Rezistenţa materialelor. Probleme. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 
3. Deutsch, I.s.a. – Probleme din rezistenţa materialelor.  Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1986 
4. Marin, C. Popa, F. – Rezistenţa materielelor Probleme de examen. Ed. MACARIE, Târgovişte 2001 
5. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor şi elemente de Teoria elasticităţii, Ed. BIBLIOTHECA , Târgovişte 2005 
6. Marin, C. – Aplicaţii ale  Teoriei elasticităţii şi plasticităţii în inginerie, Ed. BIBLIOTHECA , Târgovişte 2007 
7. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor. Partea I - Solicitări simple , Ed. BIBLIOTHECA, Târgovişte 2013 
8. Marin, C. –  Probleme tip de Rezistenţa materialelor rezolvate în MATHCAD, Ed. BIBLIOTHECA, Târgovişte 2012 
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8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 
Norme de tehnica securitații muncii în laboratorul de 
Rezistenta materialelor 

Prezentarea normelor de tehnica 
securitatii muncii specifice labortatorului 
de Rezistenta materialelor 

2 ore 

Încercarea la tractiune a materialelor.  Trasarea curbei 
caracteristice a materialului 

Test experimental cu o epruvetă cilindrică 
pe masina de încercare la tractiune 

4 ore 

Determinarea experimentală a modulului de elasticitate a 
oțelului 

Test experimental cu o epruvetă cilindrică 
pe masina de încercare la tractiune 

2 ore 

Determinarea experimentală a limitei de curgere a 
materialului 

Test experimental cu o epruvetă cilindrică 
pe masina de încercare la tractiune 

2 ore 

Încercarea la torsiune a unei bare subțiri de secțiune 
circulară 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la torsiune a firelor din oțel 

2 ore 

Etalonarea mărcilor tensometrice pentru încovoierea pura a 
unei bare de secțiune dreptunghiulară 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de etalonare a mărcilor tensometrice 

2 ore 

Calculul tensiunilor și deformațiilor la încovoiere unei bare 
încastrate de secțiune dreptunghiulară 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Calculul tensiunilor și deformațiilor la încovoiere unei bare 
situată pe două reazeme rigide de secțiune dreptunghiulară 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Calculul tensiunilor și deformațiilor la încovoiere unei bare 
de secțiune dreptunghiulară situată pe trei reazeme rigide la 
același nivel 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Calculul tensiunilor și deformațiilor la încovoiere unei bare 
de secțiune dreptunghiulară situată pe trei reazeme rigide 
denivelate 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Calculul tensiunilor și deformațiilor la încovoiere unei bare 
de secțiune dreptunghiulară situată pe patru reazeme rigide 
la același nivel 

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Calculul tensiunilor și deformațiilor la încovoiere unei bare 
de secțiune dreptunghiulară situată pe patru reazeme rigide 
denivelate  

Test experimental pe un dispozitiv special 
de încercare la încovoiere 

2 ore 

Încheierea activității practice de laborator.   
Colocviul de laborator. 

Lucrare scrisa de incheiere a laboratorului 2 ore 

Bibliografie: 
1. Buzdugan, Gh. – Rezistenţa materialelor.  Ed.Academiei, Bucureşti 1986 
2. Posea, N. s.a. – Rezistenţa materialelor. Probleme. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 
3. Deutsch, I.s.a. – Probleme din rezistenţa materialelor.  Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1986 
4. Marin, C. Negrea A. – Rezistenţa materielelor Indrumar de laborator. Universitatea VALAHIA Târgovişte, 2001 
5. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor şi elemente de Teoria elasticităţii, BIBLIOTHECA , Târgovişte 2005 
6. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor. Partea I - Solicitări simple , Ed. BIBLIOTHECA, Târgovişte 2013 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conținutul din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei m-am întalnit la diferite manifestări 
științifice cu cadre didactice  titulare ale cursului de Rezistenta materialelor din unele Universități tehnice din Romania.

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Actvitatea didactică se încheie cu 
examen scris și oral 

Nota la examen se calculează ca medie 
artitmetică a notelor obţinute la 
lucrarea scrisă și la examinarea orală.  

60% 

10.4 Curs Criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul pentru 
studiu individual, activitatea individuala 
in timpul semestrului, participarea la 

Participarea la cele două examene 
partiale (Exp.1 pentru capitolele 1-5 
Exp.2 respectiv capitolele 6-11). 
 

20% 
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examenele parțiale (scrise) Prezenta la cursurile predate in timpul 
semestrului 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Lucrări de laborator efectuarte, 
proiecte, lucrari în cadrul cercului 
științific de Rezistenta materialelor 

10% 

10.5 
Seminar/laborator 

Capacitatea de aplicare în practică. 
 

Evaluare finală la colocviul de laborator  10% 

11.6 Standard minim de performanţă:  
 
Proba scrisă este eliminatorie și cuprinde rezolvarea pentru nota 5 a  două probleme: o problemă cu o grină pe două 
reazeme  si o problemă cu o grinda pe trei sau patru reazeme.  
Pentru promovarea examenului scris (nota 5) este necesar ca la fiecare din cele doua probleme studentul să calculeze 
reactiunile și să traseze diagramele de variație a eforturilor tăietoare și încovoietoare (conform punctajului trecut pe 
bilet la fiecare punct al cerințelor problemei).  
 
La proba orală vor intra obligatoriu studenții care nu au obținut minim nota 7 la cele doua probleme. 
 
Nota finala se calculează ca medie ponderată a celor patru note obținute la: 
          examenul scris si oral - pondere 60% 
          prezentă curs, examene partiale și activitate în timpul semestrului - pondere 20% 
          activitate laborator - pondere 10% 
          colocviu de laborator - pondere 10% 
 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laboator 
_____________ ______________________ __________________________ 

   
   
Data avizării în Departament Semnătura Directorului de departament 

_______________ ______________________________ 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI 
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  
DEPARTAMENTUL MATERIALE, ECHIPAMENTE INSTALAȚII ȘI 
ROBOȚI 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul Ingineria Materialelor şi Mecanică 
1.3 Departamentul  MEIR 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanica 
1.5 Ciclul de studii  Licenţa 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru Procese Industriale 

2.Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei Electronica Aplicata 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ş.l.dr.ing. Mihai ARDELEANU 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Ş.l.dr.ing. Mihai ARDELEANU 
2.4 Titularul activităţilor de proiect Ş.l.dr.ing. Mihai ARDELEANU 
2.5 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 
OB-D 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi .................................................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 5 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum – Matematică 

- Fizica 
– Electrotehnică 

4.2 de competenţe Utilizarea de cunostinte de matematică, fizica si electrotehnică. 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sală obişnuită 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală cu calculatoare, echipamente pneumatice pentru automatizări şi 
kituri electronice programabile 

6.Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C3.2 Explicarea principiilor de funcţionare a sistemelor tehnice 

automatizate – 2 pc 
C3.4 Aprecierea calităţii şi performanţelor funcţionale ale sistemelor 
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automatizate ce vehiculează în functionarea lor semnale analogice şi 
diigtale specifice – 1 pc 
C3.5 Utilizarea conceptelor fundamentale de hardware şi software în 
proiectarea sistemelor de comandă şi control integrate în diverse 
automatizări – 1 pc 
C4.4 Evaluarea şi testarea performanţelor unui sistem automatizat prin 
simularea pe model – 1 pc 

Competenţe transversale CT.1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, 
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, 
termenelor de realizare şi riscurilor aferente – 0,5 pc 
CT.2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă 
în cadrul echipei – 0,5 pc 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea noţiunilor de bază teoretice şi aplicative din domeniul 

sistemelor automatizate ce integrează elemente de electronică aplicată, 
necesare înţelegerii programării specifice practicată în cadrul unor 
aplicaţii industriale uzuale 

7.2  Obiectivele specifice  Explicarea principiilor de funcţionare aferente circuitelor 
integrate ce operează cu semnalele analogice şi digitale în vederea 
programării acestora în cadrul aplicaţiilor ce le integrează. 
 Evaluarea şi testarea performanţelor unui sistem automatizat 
prin simularea pe model 
 Utilizarea conceptelor fundamentale de programare în vederea 
programării unor sisteme de comandă şi control specifice automatizărilor 
uzuale din industrie 

8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în lumea digitala 
De ce “Electronica digitala”?  
Digital/Analogic, Discret/Continuu  

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

 2h 

Suportul logic al Electronicii Digitale 
Reprezentarea numerelor. Sisteme de numeratie. Coduri 
Aritmetica binara. Algebra Booleana  

 problematizarea, explicaţie 
-videoproiector 

 4h 

Reprezentarea circuitelor logice combinationale  (CLC)  
CLC particulare (codificatorul, decodificatorul, 
multiplexorul, demultiplexorul, arii logice programabile) 
Aplicatii cu CLC  

 problematizarea, explicaţie 
-videoproiector 

 2h 

Semnale analogice. Amplificatorul operaţional (AO). 
Electronica amplificatorului operaţional (utilizarea 
caracteristicii de amplificare a tranzistorului). 
Amplificatorul operaţional real uA741, prezentarea 
integratului LM741 

 problematizarea explicaţie -
videoproiector 

 4h 

Sisteme electronice de comutaţie utilizate în automatizări 
(utilizarea tranzistorului ca element de comutaţie). 
Semnalul PWM (Pulse Width Modulation) şi diferitele 
aplicaţii tehnice în care este utilizat. 

 problematizarea, explicaţie 
-videoproiector 

 2h 

Prezentarea electronicii de conversie pentru cazurile 
Analog-Digital şi Digital-Analogic. Integrate specializate. 

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

2h 

Microcontrolere utilizate în automatizări industriale. 
Prezentarea microcontrolerelor PIC 16F877 şi PIC 18F8520 

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

4h 

Programul de proiectare/modelare/simulare circuite 
electronice PROTEUS. Descriere mediu de lucru, 
prezentarea bibliotecii de componente electronice, 
instrumentaţia virtuală, generatoarele de semnal, 
magistrale de date. 

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

4h 

Proiectarea electronicii de comandă şi control a unui 
sistem automatizat (sistemul va include control analogic 
(ADC), transmisie de date paralelă pe 8 biţi, control 
digital, comandă analogică (DAC), comandă digitală), 
utilizând programul PROTEUS 

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

4h 

Bibliografie 
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1. Gh. Toacse, D. Nicula – Electronica Digitala (vol. I), Ed. Tehnica, 2005 
2. D. Nicula - Proiectarea sistemelor digitale implementate cu dispositive programabile, Ed.Tehnica, 2000 
3. I. Sztojanov, E. Borcoci, ş.a., De la poarta TTL la microprocessor, Seria Electronica Aplicată, E. Tehnica, 1987 
4. http://www.dannicula.ro/ed/lab/index.html#Overview 
5. http://www.mikroe.com 
 
8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
Prezentarea dispozitivelor de lucru: 

1. Surse electrice 
2. Aparatură de măsurare (mutimetru, osciloscop) 
3. Generator de semnal 
4. Kituri EasyPIC v5 şi EasyPIC v7 
5. Compiler-ul MikroPASKAL 

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 6h (se exemplifică situaţiile de lucru 
uzuale cu aceste dispozitive) 

Lucrări practice cu CLC (porţi logice, multiplexorul, 
demultiplexorul) 

 Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 4h (CLC-urile sunt simulate prin 
intermediul microcontrolerului 
PIC16F877 programat special pentru 
fiecare tip de CLC) 

Lucrări practice cu AO-uri reale (LM741)  Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 2h  

Lucrari practice cu semnale digitale (tranzistor în regim de 
comutaţie) şi semnal PWM (comanda vitezei unui motor de 
curent continuu) 

 Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 4h (se exemplifică utilizţnd funcţia 
hardware PWM a microcontrolerului 
PIC16F877) 

Lucrare practică cu sistem de conversie analog-digital (10 
biţi) 

 Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 2h (se exemplifică utilizţnd funcţia 
ADC a microcontrolerului PIC16F877) 

Lucrare practică cu sistem de conversie digital-analog (8 
biţi) 

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

2h (se exemplifică utilizţnd funcţia 
PWM a microcontrolerului PIC16F877) 

Lucrare practică cu sistem de comandă în buclă închisă 
(corelarea unei mărimi de ieşire PWM pentru comanda 
vitezei unui motor de curent continuu cu o intrare 
analogică de control) 

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

4h (se exemplifică utilizţnd funcţiile 
PWM şi ADC ale microcontrolerului 
PIC16F877) 

Lucrare practică cu sistem de transmisie paralelă de date 
pe 8 biţi între două microcontrolere cu realizarea unui 
protocol de comunicare de tip Master-Slave  

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

4h (se exemplifică utilizţnd două 
kituri de dezvoltare EasyPIC v5 
interconectate paralel pe magsitrală 
de 8 biţi) 

Bibliografie 
1. http://www.dannicula.ro/ed/lab/index.html#Overview 
2. http://www.mikroe.com 

 
8.3 Proiect – Proiectarea unui sistem digital de variere a 
intensităţii unui bec de iluminat, între 0 şi 220V c.a., 
având ca intrare de comandă  un semnal analogic cuprins 
pe intervalul 0-5 V c.c. 

Metoda de predare Observaţii 

Etapele proiectului: 
1. Analiza problemei tehnice, realizarea schemei de 

principiu, alegerea optimă a componentelor 
electronice (se impune utilizarea unui 
microcontroler) 

2. Proiectarea schemei electronice în PROTEUS 
3. Simularea schemei electronice în PROTEUS 
4. Realizarea memoriului justificativ, incluzând 

schemele concepute şi prezentarea în format 
electronic PPT 

5. Prezentarea ptoiectului 

Problematizare, explicaţie, 
urmărire şi îndrumare în 
elaborarea proiectului  

1. 6h 
2. 2h 
3. 2h 
4. 2h 
5. 2h 

Bibliografie 
 
8.4 Seminar  Metoda de predare Observaţii 
Teme de seminar: 

1. Exemplificarea semnalelor analogice şi digitale 
2. Probleme cu sisteme de numeraţie (conversia 

binar-zecimală şi zecimal-binară) 
3. Probleme de algebra booleana (logică)  
4. Probleme de conversie analog-digitală şi digital-

Rezolvarea unor probleme 
derivate din materialul 
prezentat la curs 

1. 2h 
2. 2h 
3. 2h 
4. 4h 
5. 4h 
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analogică pe 8, 10 şi 12 biţi. 
5. Probleme de optimizare a schemelor de comandă 

şi control ce integrează microcontrolere, 
multiplexoare şi demultiplexoare. 

   
Bibliografie 
 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 S.C. Arctic Găeşti; 
Intreprinderi şi firme de profil din zonele limitrofe judeţului Dâmboviţa. 

10.Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

- Însuşirea principiilor de 
funcţionare ale CLC-urilor, a 
microcontrolerelor 
- Cunoaşterea rolului şi 
locului microcontrolerului 
într-o schemă de 
automatizare 
- Cunoşterea modurilor de 
utilizare a dispozitivelor 
electronice în regim de 
amplificare şi comutaţie 
- Însuşirea principiilor avute 
în vedere la proiectarea 
optimă a unui sistem 
electronic de comandă şi 
control aferent unui 
echipament automatizat 

 • Examinare scrisă şi 
orală privitoare la însuşirea 
cunoştinţelor teoretice  
 

 
 
 

50% 

10.5 Laborator/Seminar 

- Însuşirea schemelor 
electrice şi a modului de 
lucru al lucrării de laborator 
şi a problemelor teoretice de 
la seminar. 
 

 • Examinare orală 
privitoare la însuşirea 
cunoştinţelor aplicative şi 
predarea lucrărilor de 
laborator 

 
 

30% 
 

 

10.6 Proiect   • Susţinerea şi predarea 
proiectului 

20% 

10.7 Standard minim de performanţă 
Obţinerea notei 5 pentru cerinţele prezentate la pct.10.1., prezenţa la laborator şi predarea lucrărilor de laborator, a 
temei de casă şi a proiectului. 

 
Data completării 

.................................. 
Semnătura titularului de curs 

 ........................................... 
Semnătura titularului de laborator 

...................................................... 
 
 
 
 
 
Data avizării în department 
............................................ 

 

Semnătura directorului de departament 
......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
DEPARTAMENTUL DE MATERIALE, ECHIPAMENTE, INSTALAŢII ŞI ROBOŢI 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE MATERIALE, ECHIPAMENTE, 

INSTALAŢII ŞI ROBOŢI 
1.4 Domeniul de studii  INGINERIE MECANICĂ 
1.5 Ciclul de studii  LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei REZISTENȚA MATERIALELOR 2 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. MARIN Cornel  
2.3 Titularul activităţilor de seminar As. drd. ing. NEGREA Alexis 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

   5 din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar/laborator 2L 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

70 din care: 3.5 curs 42 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări - 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 30 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum Parcurgerea cursurilor de: Algebră și Geometrie analitică și diferențială, 

Analiza matematica si Matematici speciale, Metode numerice, Fizică, 
Studiul materialelor, Mecanica 1 și 2, Rezistența materialelor . 

4.2 de competenţe  - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă alba, videoproiector, calculator, ecran proiectie 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laboratorul de Rezistena materialelor - A206 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale și 

tehnice de bază specifice domeniului ingineriei mecanice; 
 Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea, calculul  şi 

proiectarea sistemelor şi proceselor mecanice; 
 Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul 

ingineriei mecanice; 
 Utilizarea sistemelor moderne de organizare şi gestiune a fabricaţiei 

echipamentelor pentru procese industriale; 
 Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor din domeniul echipamentelor 

pentru procese industriale. 
Competenţe transversale  Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin 

abordarea unei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă în 
rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor;  

 Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă 
multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru; 

 Managementul de proiect specific; 
 Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata 

întregii vieţi;  
 Utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de 

circulaţie europeană. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază de 

cercetare teoretică și experimentală din domeniul ingineriei mecanice şi al 
programului de studiu Echipamente pentru Procese Industriale; utilizarea 
adecvată a acestora pentru înțelegerea, transmiterea și însușirea cunoștințelor 
de Teoria Elasticitatii si Plasticitatii. 

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea noțiunilor și cunoştinţelor de bază de Teoria Elasticitatii si Plasticitatii 
pentru explicarea şi interpretarea unor fenomene și procese specifice din 
domeniul Ingineriei mecanice. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. STAREA PLANĂ DE TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII (6 ore) 
2. STAREA SPAŢIALĂ DE TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII (6 ore) 
3. TEORII DE REZISTENŢĂ (2 ore) 
4. SOLICITĂRI COMPUSE (4 ore) 
5. STABILITATEA ECHILIBRULUI ELASTIC, FLAMBAJUL 

BARELOR DREPTE (4 ore) 
6. SOLICITĂRI DINAMICE (2 ore) 
7. SOLICITĂRI LA OBOSEALĂ (2 ore) 
8. SISTEME PLANE STATIC NEDETERMINATE (4 ore) 
9. SOLICITĂRI ÎN DOMENIUL ELASTO-PLASTIC A BARELOR 

SUPUSE LA ÎNTINDERE ŞI ÎNCOVOIERE (6 ore) 
10. TUBURI CU PEREŢI GROŞI (4 ore) 
11. PLĂCI CIRCULARE PLANE(2 ore) 

Expunerea teoretică, prin 
mijloace audive şi vizuale 
folosind videoproiectorul cu 
proiecție pe ecran a cusului, 
în format Power Point; 
Curs interactiv cu întrebări 
directe adresate studenților și 
răspunsuri,  pentru a se 
verifica pe loc gradul de 
înțelegere și însușire a 
cunoștințelor transmise. 

Încurajarea studenților 
pentru folosirea 
internetului , accesul 
studenților la 
materialul biblografic 
existent în format 
electronic pe site-ul 
facultății. 

       
 
Bibliografie:     

1. Buzdugan, Gh. – Rezistenţa materialelor.  Ed.Academiei, Bucureşti 1986 
2. Posea, N. s.a. – Rezistenţa materialelor. Probleme. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 
3. Deutsch, I.s.a. – Probleme din rezistenţa materialelor.  Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1986 
4. Marin, C. Popa, F. – Rezistenţa materielelor Probleme de examen. MACARIE, Târgovişte 2001 
5. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor şi elemente de Teoria elasticităţii, BIBLIOTHECA , Târgovişte 2005 
6. Marin, C. – Aplicaţii ale  Teoriei elasticităţii şi plasticităţii în inginerie, BIBLIOTHECA , Târgovişte 2007 
7. Marin, C. –  Probleme tip de Rezistenţa materialelor rezolvate în MATHCAD, BIBLIOTHECA, Târgovişte 2012 
8. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor Partea a II a - Teoria elasticităţii și solicitări complexe, Ed. BIBLIOTHECA , 

Târgovişte 2014 
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8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 
Calculul tensiunilor şi direcţiilor principale pentru diferite stări 
plane de solicitare  

Utilizarea calculatorului si programului 
MATHCAD 14 pentru calculele 
numerice 

2 ore 

Calculul deformaţiilor şi direcţiilor principale folosind rozetele 
tensometrice dreprtunghiulara si delta 

Idem 2 ore 

Determinarea grafică a tensiunilor şi direcţiilor principale 
folosind cercul lui MOHR 

Lucrarea se efectuează pe hartie 
milimetrica la scara 

2 ore 

Calculul tensiunilor şi direcţiilor principale pentru diferite stări 
spaţiale de tensiuni şi deformaţii 

Utilizarea calculatorului si programului 
MATHCAD 14 pentru calculele 
numerice 

2 ore 

Calculul tensiunilor echivalente folosind cele cinci teorii clasice 
de rezistenţă 

Idem 2 ore 

Determinarea sâmburelui central pentru diferite tipuri de 
secţiuni 

Idem 2 ore 

Determinarea forţei critice de flambaj în cazul unei bare drepte 
de secţiune constantă (cazul flambajului în domeniul elastic 
EULER  şi în domeniul plastic TETMAYER - IASINSKI). 

Test experimental pe un dispozitiv 
special de încercare la flambaj 

3 ore 

Calculul multiplicatorul de impact  la întindere-compresiune şi 
încovoiere pentru diferite cazuri particulare de solicitare prin 
şoc 

Test experimental pe un dispozitiv 
special de încercare la încovoiere prin 
șoc 

3 ore 

Problema de încovoiere a unei plăci circulare încărcată axial 
simetric 

Utilizarea calculatorului si programului 
MATHCAD 14 pentru calculele 
numerice 

4 ore 

Calculul în domeniul elasto-plastic a unui sistem de bare 
concurente 

Idem 4 ore 

Calculul în domeniul elasto-plastic a tuburilor fretate Idem 2 ore 
Colocviu de laborator Lucrare scrisa de incheiere a 

laboratorului 
 

Bibliografie: 
1. Buzdugan, Gh. – Rezistenţa materialelor.  Ed.Academiei, Bucureşti 1986 
2. Posea, N. s.a. – Rezistenţa materialelor. Probleme. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1986 
3. Deutsch, I.s.a. – Probleme din rezistenţa materialelor.  Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1986 
4. Marin, C. Negrea A. – Indrumar de laborator de Rezistenţa materielelor și Teoria elasticitatii, Ed. Universitatea 

VALAHIA Târgovişte, 2001 
5. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor şi elemente de Teoria elasticităţii, Ed. BIBLIOTHECA , Târgovişte 2005 
6. Marin, C. –  Rezistenţa materialelor Partea a II a - Teoria elasticităţii și solicitări complexe, Ed. BIBLIOTHECA , 

Târgovişte 2014 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conținutul disciplinei din alte centre universitare din ţară şi străinătate.  
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu cadrele didactice  
titulare ale cursului de Teoria Elasticitatii si Plasticitatii din cateva universități tehnice din Romania. 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Actvitatea didactică se încheie cu 
examen scris și oral 

Nota la examen se calculează ca 
medie artitmetică a notei obţinută la 
lucrariea scrisă și nota de la 
examinarea orală.  

60% 

10.4 Curs 

Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: conştiinciozitatea, interesul 

Participarea la cele două examene 
partiale ( exp.1 pentru cursurile 1-4 

20% 
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pentru studiu individual, activitatea 
individuala in timpul semestrului, 
participarea la examenele parțiale 
(scrise) 

exp.2 respectiv cursurile 5-8). 
Prezenta la cursurile predate in 
timpul semestrului 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Lucrări de laborator efectuarte, 
proiecte, lucrari în cadrul cercului 
științific de Rezistenta materialelor si 
Teoria elasticitatii 

10% 

10.5 
Seminar/laborator 

Capacitatea de aplicare în practică. 
 

Evaluare finală la colocviul de 
laborator  

10% 

11.6 Standard minim de performanţă:  
 
Proba scrisă este eliminatorie și cuprinde două probleme: o problemă de Teoria eslasticitatii (stara plană și spațială de 
tensiuni si deformații)  si o problemă de două ori static nedeteminată cu un cadru plan cu doua sau trei bare sudate.  
 
Pentru promovarea examenului scris (minim nota 5) este necesar ca studentul să obțină minim nota 5 la fiecare din 
cele doua subiecte și la problema a doua să calculeze reactiunile și să traseze diagramele de variație a eforturilor 
axiale, tăietoare și încovoietoare (conform punctajului trecut pe bilet la fiecare punct al problemei).  
 
La proba orală vor intra obligatoriu studenții care nu au obținut minim nota 7 la cele doua probleme. 
 
Nota finala se calculează ca medie ponderată a celor patru note : 
          Nota la examenul scris si oral - pondere 60% 
          Nota la prezentă curs, examene partiale și activitate în timpul semestrului - pondere 20% 
          Nota activitate laborator - pondere 10% 
          Nota colocviu de laborator - pondere 10% 
 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar/lab 
_______________ ______________________ __________________________ 

   
   
Data avizării în Departament Semnătura Directorului de departament 

__________________ ______________________________ 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA:    INGINERIA MATERIALEOR ŞI MECATRONICĂ  
DEPARTAMENTUL:  MATERIALE, ECHIPAMENTE INSTALATII ŞI ROBOŢI 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA „VALAHIA” din TÂRGOVIȘTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecatronică 
1.3 Departamentul  Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanică 
1.5 Ciclul de studii  Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru Procese Industriale 

 
2.Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Grafică asistată de calculator 2 (AUTOCAD) 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. ing. Popa Ion Florin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar/proiect  As. univ. Dr. Ing. Alexis NEGREA 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul 

disciplinei 
 Obligatorie 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 
 

din care: 3.2 curs 
 

2 
 

3.3 seminar/laborator 
 

2 
 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 
 

din care: 3.5 curs 
 

 28 
 

3.6 seminar/laborator 
 

28 
 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 24 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Parcurgerea prealabilă a cursurilor de Desen tehnic și Programarea și 

utilizarea calculatoarelor, Grafică pe calculator 1 
4.2 de competenţe  Cunoașterea regulilor desenului tehnic 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă alba, videoproiector, calculator, ecran proiectie 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiect 

 Laboratorul de Informatică – A108 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
1.Cunoaştere şi înţelegere 
 

 Regulilor de transpunere a unor desene din suport hârtie în suport 
informatic; 

 Modalităților de utilizare a aplicației informatice pentru realizarea 
unui desen 2D și 3D 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi 
interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi 
practice ale disciplinei) 
 

 interpretarea  diferitelor  variante de realizare a unui desen; 
identificarea variantei optime; 

 identificarea și explicarea similitudinilor de realizare a desenului 
in cele două modalități: clasic  - pe suport hîrtie și în mediul 
virtual – utilizând programul INVENTOR. Optimizarea procesului 
de desenare utilizând tehnicile de desenare oferite de suportul 
informatic;  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, 
conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi 
instrumente de investigare şi de aplicare) 

 

 utilizarea unor teste de randament care isi propun sa puna in 
evidenta ceea ce s-a insusit din materialul predat; 

 utilizarea unor teste diagnostice pentru a pune in evidenta 
lacunele si greselile studentilor intr-un anumit domeniu, de 
exemplu pentru a constata ce lipsuri au studentii si ce greseli 
fac in utilizarea instrumentelui informatic utilizand regulile de 
baza din desenul tehnic; 

 utilizarea unor teste de aptitudini proiectate cu scopul de a pune 
o diagnoza in ceea ce priveste prezenta la student a unor 
premise care sa favorizeze invatarea regulilor si instrumentelor 
puse la dispozitie de instrumentul informatic si de a prezice 
daca aceste premise pot asigura un randament superior mediei 
in aceasta activitate. 

4. Atitudinale 
 

 capacitatea de a  utiliza cunoștințele acumulate în vederea 
transpunerii acestora in mediul aplicativ 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  introducere în utilizarea instrumentelor informatice în scopul 

eficientizării procesului de desenare/proiectare;  
 însușirea de către studenți a tehnicilor proiectarii asistate de 

calculator specifice pachetului software INVENTOR. 
7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea unor principii, instrumente  şi metode de bază pentru 

desenarea într-un mediu grafic asistat de calculator: 
 cunoaşterea modalităţilor prin care se poate genera desenul 

unei piese în spaţiul 2D și 3D 
 înţelegerea modului în care se poate utiliza eficient  mediul 

INVENTOR în  raport cu standardele de desenare 

 
8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Generalități și terminologie.  Componente și terminologie. Proiectare 
specifică. Randare și animație.. Proiecte. 

2 ore 

2. Prima piesă modelată. Concluzii 2 ore 
3. Restricții și schițe. Restricții geometrice. Riscuri privind restricțiile 
geometrice. Restricții dimensionale. Riscuri și sugestii privind cotarea. 
Parametrii și cotarea parametrică. Editarea schișelor. Schițe și mobilități. 

2 ore 

4. Caracteristici generale. Generalități. Generare de caracteristici. 
Aplicarea de caracteristici tehnologice 

2 ore 

5. Vizualizarea 3D. Generalități. Unelte de vizualizare. Mijloace hardware. 
Reprezentări realiste. 

2 ore 

6. Elemente geometrice fictive de lucru. Generalități. Elemente 
geometrice fictive implicite. Punct de lucru. Axă de lucru. Plan de lucru. 

2 ore 

7. Schițe 2D și 3D.  Schițe 2D – introducere precisă de date. Schițe 3D 2 ore 
8. Editarea și gestionarea caracteristicilor. Unelte rămase. Adăugarea de 
caracteristici. Editarea de carcateristici. Aplicarea de caracteristici de 
suprafață. Multiplicarea de carcateristici. 

2 ore 

9. Suprafețe avansate. Crearea suprafețelor. Analiza suprafețelor. 

expunerea, 
demonstraţia, 
problematizarea, 
dialogul, studiul de 
caz;  

. 

 
 

2 ore 
10. Desene tehnice de execuție. Generalități. Crearea unui șablon.   
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Proiecții de desen tehnic. Linii de axă. Biblioteca de stiluri. Cotare. Toleranțe 
dimensionale. Semne de rugozitate. Abateri de formă și poziție reciprocă. 
11. Familii parametrice de piese. Generalități. Crearea modelului 
parametric. Crearea familiei parametrice. Eliminarea unor caracteristici. 
Desene tehnice de execuție 

 2 ore 

12. Ansambluri. Generalități. Crearea unui ansamblu. Editarea unei piese in 
place. Animație. Modelarea adaptivă. Reprezentații. Ansambluri sudate. 

 4 ore 

13. Desene tehnice de ansamblu.  4 ore 
Total   28 ore 

Bibliografie 
1. Constantin Stăncescu - Modelarea parametrică și adaptivă cu Inventor. Vol I, București, 2009, Editura FAST 
2. Constantin Stăncescu - Modelarea parametrică și adaptivă cu Inventor. Vol II., București, 2010, Editura 

FAST 
3. Constantin Stăncescu s.a. – Proiectarea asistată cu Autodesk Inventor, Indrumar de laborator, București, 

2010, Editura FAST 
4. www.autodesk.com 

 

8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 

Realizarea diverse aplicații utilizând instrumentele de desenare. 
Realizarea unei piese de tip flanșă 

Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Realizarea unei piese de tip arbore Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Modelarea pieselor prismatice 
Modelarea pieselor de revolutie 
 

Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Modelarea unui rotor cu paleteModelarea unui rotor pompă Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Modelarea unui racord curbiliniu 
 

Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Realizarea unui desen de executie 
 

Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Realizarea unei carcase 1 Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Realizarea unei carcase 2 Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

2 ore 

Realizarea unui desen de ansamblu 1 Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

3 ore 

Realizarea unui desen de ansamblu 2 Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

3 ore 

Realizarea unui desen de ansamblu 3 Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

3 ore 

Realizarea unui desen de ansamblu 4 Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

3 ore 

TOTAL Utilizarea PC-ului, videoproiectorului, 
interactivitate 

28 ore 

Bibliografie 
1. Constantin Stăncescu - Modelarea parametrică și adaptivă cu Inventor. Vol I, București, 2009, Editura FAST 
2. Constantin Stăncescu - Modelarea parametrică și adaptivă cu Inventor. Vol II., București, 2010, Editura FAST 
3. Constantin Stăncescu s.a. – Proiectarea asistată cu Autodesk Inventor, Indrumar de laborator, București, 2010, 

Editura FAST 
4. www.autodesk.com 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conținutul din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  
Disciplina sta la baza intelegerii modalității de transpunere în mediul virtual, utilizând regulile clasice de desenare, a 
desenelor diverselor instalații, echipamente, elemente organologice, mecanice etc. 
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Adaptarea fisei disciplinei la cerintele actuale, tat pentru disciplinele de specialitate studiate in anii mai mari cat si in 
procesele de productie 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Activitatea didactică se încheie cu 
examen scris (test grilă) și oral 

Nota la examen se calculează ca 
medie artitmetică a notei obţinută la 
lucrariea scrisă și nota de la 
examinarea orală.  

30% 

10.4 Curs Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiu individual, activitatea 
individuala in timpul semestrului, 
participarea la examenele parțiale 
(scrise) 

Prezenta la cursurile predate in 
timpul semestrului 
Participare interactivă la curs 

10% 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Lucrări de laborator efectuate 10% 
10.5 
Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în practică. 

 
Evaluare finală la colocviul de 
laborator  

50% 

10.6.Standard minim de performanţă:  
 
Proba scrisă este eliminatorie și cuprinde un test grilă de 20 intrebări cu răspunsuri multiple din materia predată  
 
Pentru promovarea examenului scris (minim nota 5) este necesar  să se acumuleze 10 puncte. 
 
La proba orală vor intra obligatoriu studenții care nu au obținut minim nota 7 la testul grilă. 
 
La evaluarea finală de laborator studentul trebuie să execute desenul unei piese la prima vedere. 
 
Nota finala se calculează ca medie ponderată a celor patru note : 
          Nota la examenul scris si oral - pondere 30% 
          Nota la prezentă curs și activitate în timpul semestrului - pondere 10% 
          Nota activitate laborator - pondere 10 
          Nota colocviu de laborator - pondere 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării 
_____________ 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ.dr. ing. Ion Florin POPA 

Semnătura titularului de seminar 
As. univ.dr. ing. Alexis NEGREA 

Data avizării în departament 
______________ 

 
Semnătura directorului de departament 

prof. univ.dr. ing Cornel MARIN 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA  FIMM 
DEPARTAMENTUL ME 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică 
1.3 Departamentul  Departamentul Materiale şi Echipamente 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanică 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru procese industriale/Inginer 

 
2.Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Mecanisme 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.dr.ing. Viviana FILIP 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  As. ing. Alexis NEGREA 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  4 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 5 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 
Tutoriat 0 
Examinări 0 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 30 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Fizică 1, Fizică 2, Mecanică 1, Mecanică 2 
4.2 de competenţe  - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului  Tablă, marker, suport de curs 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Machete de laborator, îndrumar pentru proiect, tablă, marker 

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale  C1.1 Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală în limbaj tehnic a 
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fundamentelor teoretice din mecanică. 
C1.2 Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie 
pentru explicarea şi interpretarea proceselor din mecanică. 

Competenţe transversale CT1. Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică 
profesională prin abordarea unei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă în rezolvarea problemelor şi luarea 
deciziilor  
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în 
echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul 
colectivului de lucru-managementul de proiect specific 
 
 
 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea, cunoaşterea şi valorificarea noţiunilor disciplinei, în 

vederea acumulării de competenţe specifice 
7.2 Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale de teoria 

mecanismelor şi a maşinilor, în scopul aplicării lor în calculul 
cinematic şi dinamic al sistemelor de corpuri plane şi spaţiale, în 
calculul angrenajelor şi al transmisiilor mecanice, etc.  
Cursul prezintă noţiuni, principii, teoreme de bază, necesare 
înţelegerii disciplinelor tehnice din anii terminali de studiu. 

 
8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente, cuple şi lanţuri cinematice. Echivalarea 
cuplelor cinematice superioare. Analiza structurală a 
mecanismelor plane. Analiza Assur – Artobolevski. 
Sinteza structurală a mecanismelor. Tipuri uzuale de 
mecanisme 

  

Analiza cinematică şi cinetostatică a mecanismelor cu 
bare. Graful asociat. Metoda ciclurilor independente. 
Exemplu de calcul pentru mecanismul cu sită 
oscilantă şi mecanismul patrulater. Sinteza 
mecanismelor cu bare. Echilibrarea mecanismelor 
plane. 

  

Noţiuni specifice. Exemple de calcul. Ecuaţia 
diferenţială a mişcării unui agregat. 

  

Mecanisme cu roţi dinţate. Noţiuni specificice. 
Exemple. Clasificare. Curbe de profil. Legea 
fundamentală a angrenării. Caracteristici constructive 
ale roţilor dinţate. Elemente geometrice ale 
angrenajelor cu dinţi drepţi. Tipuri de angrenaje cu 
roţi dinţate. Mecanisme planetare simple si 
diferentiale. Graful asociat. Analiza cinematică. 

 

Mecanisme cu came. Noţiuni specifice. Variante 
constructive. Studiul autoblocării mec. camă - tachet. 
Gradul de mobilitate al mec. camă – tachet. Analiza 
cinematică şi sinteza mec. cu came 

 

Mecanisme cu cruce de Malta. Principiul de 
funcţionare. Caracteristici şi variante constructive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea teoretică, prin 
mijloace auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs.  
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Cinematica mecanismelor cu cruce de Malta. 
Mecanisme cu clichet. Principiul de funcţionare. 
Variante constructive. Mecanisme cu elemente cu 
profiluri compuse. Mecanisme cu roţi stelate. 
Principiul de funcţionare. Variante constructive 

Analiza mişcării mecanismelor, folosind soft 
specializat, precum: 
- Meca3D pentru SolidWorks 
- CosmosMotion pentru SolidWorks 
- Motion pentru Inventor 

  

Bibliografie 
1.Filip, V. – Mecanisme. Elemente clasice şi moderne, Ed. Bibliotheca 2005 
2.Agati, P., Rossetto, M. – Liaisons et mecanismes, Dunod Paris, 1994 
3.Antonescu, P. – Mecanisme, Ed. Printech, Bucureşti 2003 
4.Handra-Luca V., Stoica I. A. -  Introducere în teoria mecanismelor. Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1983 
5.Pelecudi, Chr., ş.a. - Mecanisme. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1985 
8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 

Analiza structurală a mecanismului patrulater plan   

Analiza structurală a mecanismului cu culisă 
oscilantă 

 

Analiza structurală a mecanismului cu sită oscilantă. 
Determinarea legii de mişcare a sitei 

 

Mecanismul manivelă – glisieră. Mobilitate. Analiza 
geometrică şi cinematică 

 

Analiza structurală a mecanismului de avans 
transversal (şeping). Determinarea legii de mişcare a 
elementului condus 

 

Analiza structurală a unui mecanism cu roţi dinţate -
reductor cu o treaptă. Mobilitate. Raport de 
transmitere 

  

Analiza structurală a unui tren de roţi dinţate - montaj 
serie. Mobilitate. Raport de transmitere 

  

Studiul angrenajului melc roată melcată   

Analiza cinematică a mecanismelor planetare 
diferenţiale în 3 variante constructive 

  

Analiza structurală a mecanismului plan camă –
tachet. Determinarea legii de mişcare a tachetului 

 

Analiza structurală a mecanismului cu camă spaţială. 
Determinarea legii de mişcare a tachetului 

 

Studiul mecanismului cardanic. Determinarea legii de 
mişcare a elementului condus 

 

Studiul mecanismului cu clichet  

Studiul mecanismului cu cruce de Malta  

 
 
 
 
 
 
Prezentare şi dialog 
pentru înţelegerea de 
către studenţi a machetei 
de laborator. Explicarea 
metodei de lucru, în 
vederea realizării 
determinărilor 
experimentale şi a 
calculelor. Legătura cu 
mediul industrial.  
  
  
  
  

 

8.2 Proiect Metode de predare Observaţii 

Analiza cinematică şi cinetostatică a unui mecanism 
plan cu cinci elemente 

Explicarea relaţiilor de 
calcul 

 

Bibliografie 
1.Popescu, I. - Proiectarea mecanismelor plane, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1997 
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2.Tempea, I., Popa, G.  - Mecanisme plane articulate, I.P. Bucureşti 1978 
3.Tsai, Lung-Wen – Enumeration of Kinematic Structures According to Function, CRC Press LLC, 2001 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 
aferent programului 
Disciplina este fundamentală şi conţinutul ei răspunde aşteptărilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor, fiind aliniat naţional şi european. 

 
10.Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
Actvitatea didactică se 
încheie cu examen scris. 

Nota se calculează după 
punctajul obţinut pe baza 
verificării scrise din 
materialul predat. 

60% 

10.4 Curs 
Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiul individual.  

Referat  

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

Examinare la lucrările de 
laborator 

10% 

10.5 Laborator/proiect Capacitatea de aplicare în 
practică. 
 

Examinarea în timpul 
întocmirii proiectului  

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unor aplicaţii simple. 
  

 
Data completării 

 
......................... 

Semnătura titularului de curs 
 

......................... 

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 

 
 
 
Data avizării în department 
 

......................... 

 
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA  Ingineria Materialelor şi Mecanică 
DEPARTAMENTUL Materiale Echipamente Instalaţii şi Roboţi 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică 
1.3 Departamentul  Materiale Echipamente Instalaţii şi Roboţi 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanică 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru Procese Industriale 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Ş.l. Cîrstoiu Adriana 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Ş.l. Cîrstoiu Adriana 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 4 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  1L 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 56 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări 4 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 38 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite  4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Desen Tehnic, Fizică,  Ştiinţa şi ingineria materialelor,  Rezistenţa 

materialelor, Toleranțe și control dimensional 
4.2 de competenţe  -Utilizarea instrumentelor grafice; 

 -Utilizarea noţiunilor din din ştiinţele fundamentale specific domeniului 
Inginerie Mecanică 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
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5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop, tablă 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală de lucrări practice 20 locuri, scule aşchietoare, maşini unelte, 
mijloace de măsurare şi control în scopul desfăşurării lucrărilor practice, 
îndrumar de laborator  

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale - Exprimarea prin comunicare scrisă şi orală şi utilizarea instrumentelor 

grafice specifice desenului tehnic, în scopul definirii şi prezentării 
mişcărilor de aşchiere, geometriei  sculelor aşchietoare, maşinilor unelte 
utilizate şi a principalelor utilizări ale procedeelor de prelucrare 
mecanică.  

Competenţe transversale -Abordarea unei strategii de muncă riguroase şi eficiente în scopul 
asimilării problematicii abordate la curs;  
-Participarea responsabilă, cu aplicarea tehnicilor de relaţionare în 
echipă, la lucrările de laborator. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Recunoaşterea/selectarea prelucrărilor mecanice în scopul proiectării 

proceselor tehnologice de execuţie ale pieselor de diferite configuraţii şi 
precizii şi exprimarea principiilor de funcţionare ale maşinilor unelte 
utilizte pentru prelucrări mecanice, utilizand limbajul tehnic şi aparatul 
fizico-matematic specifice domeniului ingineresc. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea şi înţelegerea: 
 noţiunilor privind generarea suprafeţelor pe maşini-unelte, teoria 

aşchierii şi sculei aşchietoare; 
 prelucrărilor executate pe maşini unelte; 
 cinematicii maşinilor-unelte, acţionarea şi comanda acestora; 
 noţiunilor despre precizia de prelucrare şi calitatea suprafeţelor 

prelucrate. 
 

 
8.Conţinuturi 
 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. CONDIŢII TEHNICE DE GENERARE A 
SUPRAFEŢELOR PRIN AŞCHIERE 
Suprafeţe tehnice 

Prelegere interactivă 
Modelarea 
Demonstraţia 

 
  

Precizia de prelucrare 
Condiţii dimensionale 

 
 

  
  

Condiţii de formă     
Condiţii de poziţie relativă   
Condiţii de calitate a suprafeţelor   
2. GENERAREA TEORETICĂ ŞI GENERAREA REALĂ A 
SUPRAFEŢELOR PE MAŞINI UNELTE 

  

Suprafeţe teoretice şi suprafeţe reale    
Obţinerea traiectoriei generatoarei   
Realizarea traiectoriei directoarei   
Cinematica proceselor de aşchiere   
3. BAZELE AŞCHIERII METALELOR   
Construcţia sculelor aşchietoare   
Geometria cuţitului de strung   
Parametrii geometrici constructivi ai sculelor aşchietoare   
Parametrii geometrici ai stratului de aşchiere. Tipuri de   
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aşchii 
Fenomene ce însoţesc procesul de aşchiere   
4. STRUNJIREA   
Scheme de lucru   
Operaţii de bază la strunjire   
Generarea suprafeţelor prin strunjire. Posibilităţi de 
prelucrare 

  

Forme constructive şi parametrii geometrici ai cuţitelor de 
strung 

  

Particularităţi ale procesului de strunjire   
Maşini unelte, dispozitive şi accesorii utilizate la strunjire   
Alegerea condiţiilor de lucru la strunjire   
5. RABOTAREA   
Scheme de lucru   
Generarea suprafeţelor prin rabotare   
Geometria sculelor aşchietoare. Tipuri de scule   
Maşini unelte şi dispozitive specifice prelucrării prin 
rabotare 

  

Stabilirea condiţiilor de lucru la rabotare   
6. MORTEZAREA   
Scheme de lucru   
Generarea suprafeţelor prin mortezare   
Geometria sculelor aşchietoare. Tipuri de scule   
Maşini unelte şi dispozitive specifice la prelucrarea prin 
mortezare 

  

Stabilirea condiţiilor de lucru la mortezare   
Tipuri de prelucrări executate pe maşinile de mortezat   
7. FREZAREA   
Particularităţile procesului de frezare   
Procedee de frezare   
Metode de frezare   
Geometria sculelor aşchietoare. Tipuri de scule   
Maşini unelte şi dispozitivele speciale pentru frezat   
Stabilirea condiţiilor de lucru în cazul frezării   
Tipuri de prelucrări executate pe maşinile de frezat   
8. PRELUCRAREA ALEZAJELOR   
Scheme de lucru la burghiere, adâncire, lărgire, lamare, 
tarodare şi alezare 

  

Generarea suprafeţelor prin burghiere, lărgire, adâncire, 
lamare şi alezare   

  

Geometria sculelor aşchietoare. Tipuri de scule utilizate   
Maşini unelte şi dispozitive specifice prelucrărilor prin 
burghiere, lărgire, adâncire, alezare şi tarodare 

  

Stabilirea condiţiilor de lucru la burghiere, lărgire, 
adâncire, alezare şi tarodare 

  

9. BROŞAREA   
Scheme de lucru   
Generarea suprafeţelor prin broşare   
Geometria sculelor aşchietoare. Tipuri broşe   
Maşini-unelte şi dispozitive specifice la prelucrarea prin 
broşare 

  

10. RECTIFICAREA   
Schema de principiu   
Procedee de rectificare   
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Sculele aşchietoare şi geometria lor   
Maşini unelte şi dispozitive specifice utilizate la prelucrarea 
prin rectificare 

  

Posibilităţi de prelucrare pe maşinile de rectificat   
Regimul de aşchiere la rectificare   
Calitatea suprafeţelor rectificate   
11. PROCEDEE DE SUPRAFINISARE   
Strunjirea fină   
Lepuirea   
Honuirea   
Superfinisarea     
Lustruirea   
Rodarea   
12. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA 
SUPRAFEŢELOR PRELUCRATE PRIN AŞCHIERE 

  

Influenţa stării geometrice a suprafeţei prelucrate asupra 
calităţii suprafeţei 

  

Influenţa vibraţiilor asupra rugozităţii suprafeţei   
Influenţa naturii materialului prelucrat asupra calităţii 
suprafeţei 

  

Influenţa materialului sculei aşchietoare asupra calităţii 
suprafeţei 

  

Influenţa parametrilor regimului de aşchiere asupra 
rugozităţii suprafeţelor strunjite 

  

Influenţa parametrilor geometrici ai sculei aşchietoare 
asupra rugozităţii suprafeţelor strunjite 

  

Influenţa microgeometriei  şi uzurii tăişului sculei asupra 
rugozităţii 

  

Influenţa uzării sculei asupra rugozităţii suprafeţelor 
prelucrate 

  

Influenţa lichidelor de aşchiere asupra calităţii suprafeţelor 
strunjite 

  

Influenţa rigidităţii sistemului tehnologic asupra calităţii 
suprafeţelor prelucrate 

  

Bibliografie 
1. Cîrstoiu A., Prelucrări prin așchiere și mașini unelte, Editura Valahia University Press, Târgoviște, 2014 
2. Botez E. ş.a. – Maşini unelte, vol. I-III, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 
3. Duca Z. – Bazele teoretice ale prelucrării pe maşini-unelte, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970. 
4. Dumitraş C. ş.a. – Maşini unelte şi control dimensional, Institutul Politehnic Bucureşti, 1975. 
5. Oprean A. ş.a. – Sisteme hidrostatice ale maşinilor unelte, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970. 
6. Petrescu V ,Tomescu Gh.,Vladescu M.- Masini unelte si prelucrari prin aschiere, Editura Macarie, Targoviste 2003. 

1. Colecţie de standarde SR, ISO, EN 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Scule aşchietoare, elementele geometrice ale sculelor 
aschietoare  

  

Analiza mecanismelor, lanţurilor cinematice si a cutiilor de 
viteze ale maşinilor-unelte  

 Modelarea şi practica 
experimentală (în laborator) 
se utilizează pentru   

Prelucrări executate pe maşinile unelte specifice 
prelucrărilor studiate la curs: strunjire, frezare, găurire, 
rabotare, rectificare 

  

Prelucrări pe mașini unelte cu CN. 

- formarea deprinderilor de 
lucru în laborator (individual 
şi în echipă); 
 
- dezvoltarea abilităţilor de a 
observa si de a explica/ 
interpreta calitatea 
suprafeţelor obţinute prin 
prelucrările mecanice 
studiate 
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Bibliografie 
Petrescu V., Tomescu Gh. – Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere – lucrări experimentale, Editura Macarie, 
Târgovişte, 2001. 
 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este  în concordanţă cu abordările din alte centre universitare din tară şi cu cerinţele 
angajatorilor potenţiali ai viitorilor absolvenţi. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
Examinare scrisă şi 
examinare orală 

 Se calculează punctajul 
obţinut la lucrarea scrisă şi 
se definitivează în urma 
examinării orale. 

 70% 

10.4 Curs 

 Participarea la curs     
 Capacitatea de a opera cu 
cunoștinţele asimilate 

 Obţinerea şi interpretarea 
corectă a rezultatelor în 
cadrul lucrărilor de laborator 

 10% 

Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiu individual 

Rezolvarea temelor de casă 
primate în scopul consolidării 
noţiunilor predate la curs 

 
10.5 Seminar/laborator 

 Participarea la laborator 
 

 Evaluare prin colocviu de 
laborator (lucrare scrisă) 

 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Definirea noţiunilor fundamentale predate la curs și utilizarea acestora pentru alegerea prelucrărilor mecanice în 
scopul fabricării unei piese, respectiv: 

- Cunoaşterea procedeelor de prelucrare prin aşchiere; 
- Cunoaşterea geometriei şi alegerea sculelor aşchietoare; 
- Cunoasterea lanţurilor cinematice ale maşinilor unelte utilizate pentru prelucrări mecanice. 

 
 

Data completării 
 

......................... 

Semnătura titularului de curs 
 

......................... 

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 

 
 
Data avizării în departament 

 
......................... 

 
 

Semnătura directorului de departament 
 

......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ  
DEPARTAMENTUL MATERIALE, ECHIPAMENTE, INSTALAŢII ŞI 
ROBOŢI 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
1.2 Facultatea/Departamentul Ingineria Materialelor şi Mecanică 
1.3 Departamentul  MEIR 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Mecanica 
1.5 Ciclul de studii  Licenţa 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Echipamente pentru Procese Industriale 

 
2.Date despre disciplină  
 
2.1 Denumirea disciplinei Automatizări industriale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ş.l.dr.ing. Mihai ARDELEANU 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Ş.l.dr.ing. Mihai ARDELEANU 
2.4 Titularul activităţilor de proiect Ş.l.dr.ing. Mihai ARDELEANU 
2.5 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 
OB-D 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi .................................................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum – Matematică 

- Fizica 
- Programarea calculatoarelor 

– Electrotehnică 
4.2 de competenţe Utilizarea de cunostinte de matematică, fizica, programarea 

calculatoarelor si electrotehnică. 
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5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sală obişnuită 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală cu calculatoare, echipamente pneumatice pentru automatizări şi 
kituri electronice programabile 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale C3.2 Explicarea principiilor de funcţionare a sistemelor tehnice 

automatizate – 2 pc 
C3.4 Aprecierea calităţii şi performanţelor funcţionale ale sistemelor 
automatizate ce vehiculează în functionarea lor semnale analogice şi 
diigtale specifice – 1 pc 
C3.5 Utilizarea conceptelor fundamentale de hardware şi software în 
proiectarea sistemelor de comandă şi control integrate în diverse 
automatizări – 1 pc 
C4.4 Evaluarea şi testarea performanţelor unui sistem automatizat prin 
simularea pe model – 1 pc 

Competenţe transversale CT.1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, 
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, 
termenelor de realizare şi riscurilor aferente – 0,5 pc 
CT.2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă 
în cadrul echipei – 0,5 pc 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea noţiunilor de bază teoretice şi aplicative din domeniul 

sistemelor automatizate ce integrează elemente de electronică aplicată, 
necesare înţelegerii programării specifice practicată în cadrul unor 
aplicaţii industriale uzuale 

7.2  Obiectivele specifice  Explicarea principiilor de funcţionare aferente circuitelor 
integrate ce operează cu semnalele analogice şi digitale în vederea 
programării acestora în cadrul aplicaţiilor ce le integrează. 
 Evaluarea şi testarea performanţelor unui sistem automatizat 
prin simularea pe model 
 Utilizarea conceptelor fundamentale de programare în vederea 
programării unor sisteme de comandă şi control specifice automatizărilor 
uzuale din industrie 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Sistem. Sistem tehnic. Istoricul evoluţiei sistemelor 
tehnice de la atelierele manufacturiere medievale la 
fabricile automatizate actuale 

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

2h 

Noţiuni de teoria sistemelor automate problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

4h 

Arhitectura sistemelor industriale automatizate. 
Caracteristicile sistemelor de măsurare   

problematizarea, explicaţie -
videoproiector 

 2h 

Măsurarea parametrilor uzuali din sistemele industriale 
automatizate (temperatură, forţă, cuplu, presiune, debit, 
deplasare, viteză, acceleraţie). Principii şi exemple 
constructive conform cataloagelor de firme de profil  

 problematizarea, explicaţie 
-videoproiector 

 4h 

Sisteme de achiziţie de date. Utilizarea Mathlab/Simulink 
în cadrul sistemelor de achiziţie de date.  

 problematizarea, explicaţie 
-videoproiector 

 2h 

Sisteme mecatronice în aplicaţii industriale. Acţionări 
electrice în aplicaţiile mecatronice industriale. Pneutronică 
şi hidronică. 

 problematizarea explicaţie -
videoproiector 

 6h 

Informatică industrială. Utilizarea PLC-urilor în aplicaţiile 
industriale de automatizare. 

problematizarea explicaţie -
videoproiector 

4h 
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Automatizări industriale în procesele de fabricaţie. Sisteme 
CNC şi Roboţi industriali. 

 problematizarea, explicaţie 
-videoproiector 

 4h 

 
Bibliografie 
1. I. Dumitrache – Tehnica reglării automate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980 
2. Antoniu M., ş.a., Măsurări electrice şi electronice, vol. 1, Ed. “Gh.Asachi” Iaşi, 1997 
3.T. Coloşi, I. Nescu, C. Feştilă, ş.a. ‐ Automatizări industriale, Universitatea Tehnică Cluj‐Napoca, 1993 
4. http://freevideolectures.com/Course/2345/Industrial‐Automation‐and‐Control# 
 
8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
Prezentarea dispozitivelor de lucru: 

1. Kituri EasyPIC v5 şi EasyPIC v7 
2. Compiler-ul MikroPASKAL 
3. Senzori, Actuatori,Roboţi(SCARA, BA), Conveyor, 

Magazie Automată Circulară 

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 4h (se exemplifică situaţiile de lucru 
uzuale cu aceste dispozitive) 

Teoria Sistemelor Automate (semnale utilizate în sistemele 
automate, generarea lor utilizând microcontrolere şi 
sisteme de programare cu compiler speciale de tip limbaj 
de nivel înalt) 

 Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 4h (semnale  simulate prin 
intermediul microcontrolerului 
PIC16F877 programat special şi 
vizualizarea acestora pe osciloscop) 

Măsurarea temperaturii în vederea realizării sistemelor de 
reglare automată în temperatură 

 Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

 2h  

Măsurarea vitezei unghiulare a unui motor de curent 
continuuu utilizând un sistem de tip encoder 

 Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

2h 

Studiul documentaţiilor tehnice oferite de firmele de profil 
pentru traductoarelede forţă, cuplu, temperatură, 
deplasare, viteză, acceleraţie, în vederea utilizării acestora 
în sesiunile de proiectare efectivă a sistemelor 
automatizate în care sunt necesare 

 Problematizarea, explicaţia, 
sutdierea unor cazuri 
concrete de utilizare a 
documentaţiilor tehnice 
existente 

4h 

Pneutronică (realizarea unor sisteme automate 
pneumatice integrând: motoare liniare pneumatice, 
limitatori pneumatici, distribuitoare electropneumatice, 
drosele, traductoare de presiune digitale, traductoare de 
debit digitale)  

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

6h 

Comanda deplasării în buclă deschisă a unei axe robotice 
de rotaţie, cu viteză unghiulară reglată (motor de curent 
continuu comandat cu semnal PWM şi punte H) 

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

4h 

Sistem electronic de comandă a motoarelor pas cu pas 
unipolare 

Problematizarea, explicaţia, 
elaborarea si executia 
lucrării 

2h 

Bibliografie 
1. http://freevideolectures.com/Course/2345/Industrial-Automation-and-Control# 
2. http://www.mikroe.com 

 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

 S.C. Arctic Găeşti; 
Intreprinderi şi firme de profil din zonele limitrofe judeţului Dâmboviţa. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

- Însuşirea principiilor de 
funcţionare ale sistemelor 
automatiyate 
- Cunoaşterea rolului şi 

 • Examinare scrisă şi 
orală privitoare la însuşirea 
cunoştinţelor teoretice  
 

 
 
 

50% 
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locului microcontrolerului 
într-o schemă de 
automatizare 
- Cunoşterea modurilor de 
utilizare a dispozitivelor 
electronice în cadrul 
comenzilor în buclă deschisă 
sau închisă 
- Însuşirea principiilor avute 
în vedere la proiectarea 
optimă a unui sistem 
automatizat 

10.5 Laborator/Seminar 

- Însuşirea schemelor 
electrice şi a modului de 
lucru al lucrării de laborator 
şi a problemelor teoretice de 
la seminar. 
 

 • Examinare orală 
privitoare la însuşirea 
cunoştinţelor aplicative şi 
predarea lucrărilor de 
laborator 

 
 

30% 
 

 

10.6 Proiect   • Susţinerea şi predarea 
proiectului 

20% 

10.7 Standard minim de performanţă 
Obţinerea notei 5 pentru cerinţele prezentate la pct.10.1., prezenţa la laborator şi predarea lucrărilor de laborator, a 
temei de casă şi a proiectului. 

 
Data completării 

................................... 
Semnătura titularului de curs 

............................................. 
Semnătura titularului de laborator 
............................................... 

 
 
 
 
Data avizării în department 
.............................................. 

 

Semnătura directorului de departament 
......................... 
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