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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 Materialelor 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Ştiinţa Materialelor 

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 
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  I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  C 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 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat - 
Examinări 10 
Alte activităţi .................................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 40 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite  5 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 
4.2 de competenţe  -

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop, tablă 
5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală de lucrări practice 20 locuri, instrumente pentru desenare  în 
scopul desfăşurării lucrărilor practice, piese cu diferite tipuri de suprafeţe 
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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 specific Geometriei descriptive  

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

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cunoasterea modului de reprezentare în proiectii ortogonale  şi a 

metodelor Geometriei descriptive, care permit amplasarea corectă a 
proiecţiilor şi utilizarea instrumentelor grafice pentru reprezentarea şi 
cotarea pieselor din domeniul Ingineriei Mecanice 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea şi înţelegerea: 
 modului de reprezentare în epură a punctului, dreptei, planului; 
 metodelor Geometriei descriptive; 
 utilizarea instrumentelor grafice pentru reprezentarea corpurilor 

geometrice 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Sisteme de proiecţie. Reprezentarea punctului 
1.1. Sisteme de proiecţie şi reprezentare 

  -Expunerea teoretică, 
prin mijloace auditive şi 
vizuale; 
 

 
  

1.2 Reprezentarea punctului în dublă şi triplă proiecţie ortogonală   -Încurajarea participării 
active a studenților la 
curs; 
 
-Răspunsuri directe la  
întrebările studenților. 

  
  

2. Reprezentarea dreptei     
2.1 Urmele dreptei.   
2.2. Poziţii particulare ale dreptei faţă de planele de proiecţie   
2.3 Poziţii relative a două drepte   
3. Reprezentarea planului   
3.1. Reprezentarea planului prin elementele geometrice   
3.2. Drepte particulare ale planului   
3.3. Plane particulare   
4. Poziţiile relative a două plane şi ale unei drepte faţă de un plan   
4.1. Poziţiile planului în aport cu planele de proiecţie   
4.2. Poziţiile relative a două plane   
4.3. Poziţiile dreptei faţă de un plan   
5. Metodele geometriei descriptive   
5.1. Metoda schimbării de plan   
5.2. Metoda rotaţiei   
5.3. Metoda rabaterii   
6.Poliedre   
6.1. Reprezentarea poliedrelor   
6.2. Vizibilitatea poliedrelor   
6.3. Intersecţii ale poliedrelor cu plane   
6.4. Desfăşurarea poliedrelor   
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7. Corpuri geometrice mărginite de suprafeţe curbe
7.1. Reprezentarea corpurilor de rotaţie
7.2. Secţiuni plane în solide de rotaţie
7.3. Desfăşuratele unor corpuri de rotaţie
Bibliografie 

1. Cîrstoiu A., Bazele Geometriei descriptive, Note de curs, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2010
2. Crişan N. ş.a., Bazele geometriei descriptive, Editura Universitaria, Craiova, 2004
3. Matei A. ş.a., Geometrie descriptivă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1982
4. Mănescu M. ş.a. Bazele geometriei descriptive, Valahia University press, Târgovişte 2008
5. Popescu T.V., Geometrie descriptivă, Editura Universitaria, Craiova, 2004
6. Velicu D., Geometrie descriptivă, Braşov, 1990

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Reprezentarea grafică a unor epure pentru: punct, dreaptă, 
plan 

Secţiuni plane în corpuri geometrice reprezentate în epură 

 Modelarea şi practica 
experimentală (în laborator) 
se utilizează pentru: 
- formarea deprinderilor de 
lucru în laborator ; 

Desfăşurarea corpurilor geometrice 

Intersecţii de corpuri geometrice  

- dezvoltarea abilităţilor de a 
observa şi reprezenta  

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  

10.Evaluare 

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

Însuşirea cunoştinţelor predate la 
curs  

 Evaluare pe parcursul 
semestrului 
Metoda scrisă (testare)  50% 10.4 Curs 

 Participarea la curs  10% 
Formarea abilităţilor de 
reprezentare 

Evaluarea prin note a 
temelor de casă 

20% 

 Abilitatea de a opera cu 
cunoștinţele asimilate 

 Reprezentarea şi cotarea 
corectă a pieselor, în cadrul 
lucrărilor de laborator 

 20% 

10.5 Seminar/laborator 
Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: conştiinciozitatea, 
interesul pentru studiu individual 

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

10.6 Standard minim de performanţă 
 Definirea şi utilizarea noţiunilor fundamentale predate la curs 

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 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 INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL MATERIALE ECHIPAMENTE INSTALAŢII 

ŞI ROBOŢI 
1.4 Domeniul de studii Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţa Materialelor /inginer 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Informatică aplicată 
2.2 Titularul activităţilor de curs  S.l. dr.  ing. Catangiu Adrian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar   S.l. dr.  ing. Catangiu Adrian  
2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  C 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 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 24 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  - 
4.2 de competenţe  - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop. 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Referate. Sală de lucrări practice dotată cu calculatoare. Software 

specific  

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
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Competenţe profesionale Evaluarea si solutionarea optima a problemelor tehnice folosind solutii 

software 
Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de 
sarcini specifice ingineriei materialelor pe baza cunostinţelor din stiinţele 
fundamentale. 
Asocierea cunostinţelor, principiilor şi a metodelor din ştiinţele tehnice 
ale domeniului cu reprezentări grafice realizate cu Microsoft Excel 
Editarea unei lucrari stiintifice intr-un format impus 

Competenţe transversale Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă 
a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restransă şi de asistenţă 
calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a 
aplicabilităţii practice, a evaluarii şi autoevaluarii, în luarea deciziilor. 
Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă, 
pe diferite paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, 
cooperarii, atitudinii pozitive, respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi 
multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea de competenţe în domeniul informaticii aplicate în sprijinul 

formării profesionale 
Crearea şi interpretarea reprezentărilor grafice, asocierea diverselor 
tipuri de date cu reprezentări grafice specifice. 
Automatizarea calcululelor şi prezentarea rezultatelor folosind pachetul 
de programe  Microsoft Office.  

7.2 Obiectivele specifice Asimilarea modalităţii de redactare a unui material ştiinţific (formatare 
fişier, inserare grafice, imagini, formule). Automatizarea operaţiilor de 
calcul, sortarea şi filtrarea datelor, realizarea de grafice pe baza seriilor 
de date. Prezentarea rezultatelor obţinute prin utilizarea Microsoft 
PowerPoint.  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Aplicatia UMS pentru studenti Gasirea informatiilor relevante pe site-ul 
universitatii si al facultatii Baze de date pentru literatura stiintifica 

2. Microsoft Excel Personalizarea barei de instrumente Setari Formatarea 
textului şi a celulelor foii de calcul. Referinţe 

3. Microsoft Excel Generarea unei serii de date Editarea formulelor. 
Formatarea condiţionată 

4. Microsoft Excel Funcţii  
5. Microsoft Excel Sortarea şi filtrarea datelor. Filtrări avansate 
6. Microsoft Excel Reprezentarea grafică a datelor. Formatarea graficelor  
7. Microsoft Power Point Personalizarea barei de instrumente  Crearea 

slide-urilor Formatarea acestora  
8. Elemente de animatie Tranzitia slide-urilor Personalizarea prezentarilor 
9. Microsoft Power Point Realizarea prezentărilor. Animarea şi tranzitia 

slide-urilor. 
10. Microsoft Word Personalizarea barei de instrumente Setari Formatarea 

documentului 
11. Crearea automata a unui cuprins, indexarea figurilor Editarea 

formulelor 
12. Optimizarea activitatii Aplicatia mail-merge Comunicarea intre 

aplicatiile pachetului Microfoft Office 
13. Crearea unei imagini gif animate Inserarea imaginilor animate 

 Inserarea fisierelor sunet 
 

Expunerea teoretică, 
prin mijloace audive şi 
vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la 
curs. 
Demonstraţie directă a 
facilităţilor oferite de 
soft-ul studiat. 

  

 Bibliografie     
1. S. Sagman “Microsoft Office WP pentru Windows”, Ed Corint, 2003. 
2. G. Harwey “Excel pentru toti”, Ed. Teora, 1995. 
3. E. Popescu, M. Codres, D. Codres, M. Vlad “Initiere in Excel, PowerPoint si Access”, Ed. Else, 2010. 
4. S. Sagman “Microsoft Office 2003”, Ed Corint, 2004. 
5. Courseware Mastering Office 2000, Tata Infotech Ltd. 
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8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Microsoft Excel. Formatarea foilor electronice de calcul tabelar Lucru individual 
Expunere videoproiector  

  

2. Microsoft Excel.Editarea formulelor. Formatarea condiţionată. 
Sortarea şi filtrarea datelor. 

Idem  

3. Microsoft Excel Utilizarea funcţiilor  Idem  
4. Microsoft Excel. Grafice. Analiza what-if Analiza statistica a 

datelor 
Idem  

5. Tabele pivot Automatizarea prezentarii datelor Idem  
6. Microsoft PowerPoint. Formatarea slide-urilor  Idem  
7. Microsoft PowerPoint. Tranziţia slide-urilor Personalizarea 

prezentarii 
Idem  

8. Crearea automata a unui cuprins, indexarea figurilor Editarea 
formulelor 

Idem  

9. Editorul de texte Microsoft Word. Formatarea documentelor 
(formatarea textului, inserarea imaginilor, utilizarea editorului 
de desenare) Microsoft Word. Aplicaţia Mail Merge. 

Idem  

10. Formatarea unei lucrari stiintifice in formatul Buletinului 
Stiintific al Universitatii Materiale si Mecanica 

Idem  

11. Microsoft Office Comunicarea între aplicaţii Idem  

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Cunoştinţele asimilate sunt necesare redactării rapoartelor de cercetare, prelucrarii matematice a rezultatelor 
experimentale, diseminării informaţiilor în comunitatea academică sau profesională pentru inginerii din domeniul 
ingineriei materialelor şi ingineriei mecanice.  

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 
Actvitatea didactică se încheie 
cu proba practica efectuata la 
calculator. 

Rezolvarea a 5 aplicaţii specifice 
(colocviu) 

50% 

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

Evaluare continua. Tema de casa 30% 

10.5 
Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 

practică. 
 

Rezolvarea de aplicaţii specifice 
(colocviu) 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Trei aplicaţii rezolvate corect.  

 
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 ŞTIINŢE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE 

 
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, 

INSTALATII ŞI ROBOŢI 
1.4 Domeniul de studii Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinta Materialelor 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Ştiinţa si Ingineria Materialelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Ing. Ileana Nicoleta POPESCU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.  dr. Ing. Ileana Nicoleta POPESCU 
2.4 Anul de studiu  I 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 3.2 din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 3.5 din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 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 36 
3.9 Total ore pe semestru 80 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Chimie, Fizică, Mecanică. Materiale de construcţii 
4.2 de competenţe  Identificarea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi a metodelor 

specifice de studiul materialelor la nivelul structurii cristaline, pe baza 
cunostintelor din stiintele fundamentale 
 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop. 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Referate. Sală de lucrări practice 25 locuri. Laboratoare. Balanţă 
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analitică. Reactivi chimici. Microscoape metalografice. Hârtie 
abrazivă. Probe metalografice şi probe din materiale ceramice, 
polimerice si compozite. Machete din lemn a celor 7 tipuri de 
sisteme cristalografice, cristale si minerale specifice. Calculator 
pentru simulare procese metalurgice cu soft incorporat “Materials 
Science and Engineering”. 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor micro si macro  si corelatia lor cu 

compozitia chimica, parametrii tehnologici si proprietati. 
Însuşirea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea unor 
probleme de ştiinţa şi ingineria  materialelor bine definite, tipice 
domeniului de Inginerie a materialelor 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 ştiinţa şi ingineria  materialelor la nivelul structurii cristaline, 
pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale 

Competenţe transversale Responsabilitatea în vederea dezvoltării interesului pentru clarificarea 
conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice. 
Utilizarea largă a cunoştinţelor căpătate în cadrul disciplinelor 
fundamentale de chimie, fizică, matematică. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studentilor cu noţiuni de bază privind structura 

materialelor, procesecare au loc in timpul transformarilor materialelor, si 
legile care le guverneaza, principalele diagrame de echilibru fazic, 
comportarea materialelor sub solicitari mecanice, chimice 

7.2 Obiectivele specifice Prezentarea materialelor tradiţionale şi avansate din punct de vedere al 
structurii , proprietăţilor şi domeniului de utilizare al acestora şi studierea 
corelaţiilor existente  între structură , mod de obţinere  şi proprietăţile 
acestora. De asemenea, cursul se adresează viitorilor ingineri din 
domeniul mateialelor si ingineriei macanice.  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Introducere în studiul materialelor. Noţiuni de bază despre materiale. 
Alegerea materialelor. Definirea şi clasificarea materialelor, structurilor si 
proprietăţilor. Definirea si exemplificarea a principalelor categorii de materialelor 
tradiţionale şi avansate. Dependenţa dintre compoziţia chimică –mod de 
obţinere –structură –proprietăţi. 
C2. Structura materialelor la nivel macro si micro. 
Definire şi tipuri de structuri. Macrostructura şi microstructura materialelor. 
C3. Structura materialelor la nivel nano. 
Structura fină a materialelor. Legăturile interatomice şi structura interatomică. 
C4. Structura atomică şi subatomică. 
Structura atomului. Modelele lui Rutherford, Bohr, Sommerfeld privind structura 
atomului. Configuratia electronica a atomilor. Dispunerea elementelor in tabelul 
lui mendeleev.  
C5. Structura cristalină a metalelor  si  ceramicelor. 
Celula elementara , reteaua cristalina si aparametrii de retea care le 
caracterizeaza. Punctele , directiile si planele cristalografice. Sisteme şi reţele 
cristaline.  Imperfecţiuni ale aranjamentului atomic. 
C6. Structura polimerilor. 
Structura materialelor polimerice. Polimeri liniari sau filiformi, polimeri 
ramificaţi, polimeri tridimensionali. exemple de astfel de structuri. 
C7. Difuzia în materiale. 
Definiţii, tipuri de difuzie. Mecanismele şi legile difuziei (legile lui Fick);  

Expunerea teoretică, 
prin mijloace audive şi 
vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la 
curs. 
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C8. Comportarea materialelor sub solicitări mecanice. 
Tensiuni şi deformaţii. Curba tensiune-deformaţie. Comportarea elastică şi 
neelastică. Materiale ductile şi fragile. Deformarea plastica la rece şi la cald. 
Principalele tehnici de deformare plastică. Degradarea mecanică a materialelor. 
C9. Diagrame de echilibru. 
Faze şi constituenţi. Diagrame binare şi ternare. Diagrame de echilibru a unor 
sisteme de  importanţă practică 
C10. Materiale metalice. 
Definirea, clasificare, proprietăţi ale oţelurilor şi fontelor şi a principalelor aliaje 
neferoase. 
C11. Materiale ceramice. 
Clasificarea şi proprietăţile materialelor ceramice. Sticla. Grafitul. Cimentul si 
betoanele;  
C12. Materiale plastice. 
Principiile formarii polimerilor. Principalele proprietati ale materialelor plastice. 
Proincipalele tipuri de materiale plastice.  
C13. Materiale compozite. 
Clasificarea, obtinerea, proprietăţile si domeniile de utilizare ale  compozitelor. 
Exemple de materiale compozite. 
 
C14. Biomateriale, nanomateriale si materiale inteligente. 
Definire, clasificare, caracteristici  si domenii de utilizare ale biomaterialelor, 
nanomaterialelor si materialelor inteligente. Exemple 

  

Bibliografie    
1. Geru N.: Materiale metalice, structură, proprietăţi, utilizări, Ed. Tehnică, 1986; 
2. D. Bunea, R. Şaban, T.Vasile, M. Brânzei, D. Gheorghe: Studiul şi ingineria materialelor, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, 1994.  
3. Gâdea  S. şi Petrescu M.: Metalurgie fizică şi studiul materialelor, vol.I, II, III, Ed. Didactică şi Ped., 1979;  
4. Geru N.: Metalurgie fizică, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1984;  
5. Geru N.: Materiale metalice, structură, proprietăţi, utilizări, Ed. Tehnică, 1986;  
6. Wiliam D.Callister,Jr.:Fundamentals of Materials Science and Engineering,2001, Ed.John Wiley&Sons, N.Y  

 
8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
L1.Protecţia muncii. Definirea celor mai importante proprietăţi ale 
materialelor. 

În formarea deprinderilor de 
lucru în laborator (individual si 
în echipa), dezvoltarea 
abilităţilor de a observa, corela 
si de a interpreta datele 
obţinute, de a acţiona si gândi 
în diverse situaţii sunt utilizate 
modelarea si experimentul 
practic. 

  

L2.Analiza macroscopică (structuri de rupere, solidificare, defecte, 
compactitate, neomogenităţi, etc). 

Idem   

L3.Macrostructura materialelor plastice şi ceramice. Idem  
L4.Macrostructura materialelor compozite.  Idem  
L5.Pregătirea probelor metalografice în vederea analizei 
microstructurale; 

Idem  

L6.Structura atomică. Configuraţii de electroni pentru câteva elemente 
din sistemul periodic. 

Idem  

L7.Prezentarea pe calculator, cu ajutorul programului “Materials Science 
and Engineering”, a structurilor materialelor (cele mai uzuale structuri 
de metale, materiale ceramice şi polimerice). Prezentarea sistemelor 
cristaline. Determinarea punctelor, direcţiilor şi planelor cristalografice. 
Aplicaţii 

Idem  

L8.Prezentarea microscopului optic metalografic. Prezentarea 
microscoapelor electronice (SEM şi TEM). 

Idem  

L9.Faze şi constituenţi metalografici. Mod de trasare a diagramelor 
binare si ternare de echilibru. 

Idem  

L10.Trasarea diagramei de echilibru Fe-Fe3C. Definirea constituentilor 
existenţi în această diagramă. 

Idem  

L 11.Structuri de echilibru ale otelurilor carbon, fontelor albe şi fontelor Idem  
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cenuşii. 
L12.Structuri de aliaje neferoase. Idem  
L 13. Microstructura materialelor compozite Idem  
L14. Colocviul de laborator Idem  
Bibliografie   

7. Gâdea S. : Îndrumar de studiul metalelor, IPB, 1988;   
8. A.Fainleib, J. Grenet, M.R.Garda, J.M Saiter, O. Grigoryeva,  V. Grytsenko,  N. Popescu, M.C. Enescu- 

Poly(bisphenol A)cyanurate network modified with poly(butylene glycol adipate). Thermal and mechanical 
properties , Polymer Degradation and Stability (81),  2003 , p.423-430  

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din străinătate. 
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi 
ai mediului de afaceri cât şi cu profesori de chimie din învăţământul preuniversitar dâmbovitean.  
 
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. 

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

 Referat. 60% 

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Lucrări scrise curente: teme, 
proiecte. 

10% 

10.5 
Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 

practică. 
 

 Evaluare scrisa finală  30% 

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

 
Data completării 

01.10.2015 

 
Semnătura titularului de curs 

Conf.  dr. ing. Ileana Nicoleta POPESCU 
 

___________________ 

 
Semnătura titularului de seminar 

Conf. dr. ing. Ileana Nicoleta POPESCU 
 

_________________ 
 

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

 
Semnătura directorului de departament 

Prof. dr. ing. Cornel MARIN 
......................... 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA FIMM 
DEPARTAMENTUL  MEIR 

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  Ingineria Materialelor 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Ştiinţa materialelor/Inginer 

2.Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Mecanică 1 
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  I 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 

 3 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  1S 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 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 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
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  Analiză matematică, Fizică 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 

reducerea sistemelor de forţe, legăturile solidului rigid, echilibrul 
punctului material şi al sistemelor de puncte materiale, statica 
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 

Concepte fundamentale şi de lucru ale Mecanicii 
teoretice. Elemente de algebră vectorială. Echilibrul 
fortelor aplicate punctului material liber si supus la 
legaturi ideale si reale. 

  

Momentul unei forte în raport cu un punct si în raport 
cu o axa. Reducerea sistemelor forţe. Torsorul unui 
sistem de forte. Torsor minimal, axa centrală. Cuplul 
de forte. Reducerea unor sisteme particulare de forte.

  

Definirea notiunii de centru al maselor (centru de 
greutate) pentru sisteme de puncte materiale, discrete 
si continue. Momente statice. Centrul de greutate 
pentru corpuri cu una, doua si trei dimensiuni. 

  

Echilibrul fortelor aplicate rigidului liber si supus la 
legaturi fara frecare, tipurile de legaturi. Echilibrul 
rigidului supus la legaturi cu frecare. Frecarile de 
alunecare, de rostogolire si de pivotare. Frecarea în 
articulatii şi lagare. 

 

Torsorul fortelor exterioare si al fortelor interioare. 
Echilibrul sistemelor de puncte materiale. Teorema 
solidificarii sistemelor de corpuri si a echilibrului 
partilor. Echilibrul sistemelor de corpuri. Sisteme 
alcatuite din bare articulate (grinzi cu zăbrele). 
Echilibrul firelor 

 

Traiectoria, viteza si acceleratia unui punct în miscare 
generală, în coordonate carteziene, cilindrice si 
naturale (Frenet). Miscari particulare ale punctului 

 

Principiul fundamental al dinamicii punctului material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expunerea teoretică, prin 
mijloace auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs.  
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liber. Miscarea punctului material greu în câmp 
gravitaţional, cu şi fără rezistenţa aerului. Dinamica 
punctului material supus la legaturi. Pendulul 
matematic. Teoremele generale ale dinamicii 
punctului material. Miscarea punctului material sub 
acţiunea fortelor elastice. 
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 

Elemente de calcul vectorial. Echilibrul fortelor 
aplicate punctului material 

  

Torsorul unui sistem de forte  

Torsor minimal, axa centrală  

Centrul de greutate al barelor  

Centrul de greutate al  plăcilor şi al corpurilor 
omogene 

 

Echilibrul fortelor aplicate rigidului supus la legaturi 
fara frecare 

  

Echilibrul fortelor aplicate rigidului supus la legaturi cu 
frecare 

  

Echilibrul sistemelor de corpuri    

Grinzi cu zăbrele. Metoda izolării nodurilor   

Grinzi cu zăbrele. Metoda secţiunilor  

Cinematica mişcării generale a punctului material  

Cinematica unor mişcări particulare ale punctului 
material  

 

Dinamica punctului material liber  

Dinamica punctului material supus la legături cu si 
fara frecare 

 
 
 
 
 
 
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.,PopaAl.,MarinC.- Culegere de probleme si teme aplicative de Mecanica-StaticaEd.Macarie, 2001
2. Zaharia, S., Atanasiu, M., Filip, V. – Mecanică. Aplicaţii în inginerie, Statica, Ed. Niculescu, 2000 
3. 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 
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 

10.4 Curs 
Actvitatea didactică se 
încheie cu examen scris. 

Nota se calculează după 
punctajul obţinut pe baza 
verificării scrise din 

60% 
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materialul predat. 
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  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  Ingineria Materialelor 
1.5 Ciclul de studii  Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea  Ştiinţa Materialelor 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ 
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  I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare  C 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări 8 
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  Geometrie descriptivă 
4.2 de competenţe  - 

 
 
 
 
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, instrumente pentru desenare  în 
scopul desfăşurării lucrărilor practice, piese cu diferite tipuri de suprafeţe 

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

grafice specifice desenului tehnic, în scopul definirii şi reprezentării 
pieselor de diferite configuraţii  

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

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cunoasterea modului de reprezentare în proiectii ortogonale  şi a 

metodelor Geometriei descriptive, care permit amplasarea corectă a 
proiecţiilor şi utilizarea instrumentelor grafice pentru reprezentarea şi 
cotarea pieselor din domeniul Ingineriei Mecanice 

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea şi înţelegerea regulilor de reprezentare în desenul tehnic; 
- Utilizarea instrumentelor grafice şi regulilor de reprezentare şi cotare 
pentru reprezentarea pieselor în schiţe, desne de execuţie şi desene de 
ansamblu; 
- Aplicarea noţiunilor specifice disciplinei Toleranţe şi control dimensional 
în scopul prescrierii preciziei dimensionale şi a rugozităţii suprafeţelor, 
indicând astfel precizia de prelucrare a piesei reprezentate. 

 
8.Conţinuturi 
 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. INTRODUCERE IN DESENUL TEHNIC 
 
1.1. Scopul desenului tehnic 

  -Expunerea teoretică, 
prin mijloace auditive şi 
vizuale; 
 

 
  

1.2 Clasificarea desenelor tehnice   
 
 

  
  

1.3 Rolul standardelor în desenul tehnic   -Încurajarea 
participării active a 
studenților la curs; 

  

2.ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN DESENUL TEHNIC Răspunsuri directe la  
întrebările studenților. 

 

2.1 Reprezentarea liniilor   
2.2. Formatele desenelor tehnice   
2.3 Plierea desenelor   
2.4 Reprezentarea indicatorului   
2.5 Reprezentarea tabelului de componenţă   
2.6 Scări de reprezentare   
2.7 Scrierea în desenul tehnic   
3. REPREZENTAREA ÎN PROIECŢII ORTOGONALE   
3.1. Sisteme de reprezentare    
3.2. Dispunerea proiecţiilor   
3.3. Exemple de moduri de reprezentare   
4. REPREZENTAREA PIESELOR ÎN VEDERI ŞI ÎN SECŢIUNI   
4.1. Reprezentarea vederilor   
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4.2. Reprezentarea secţiunilor   
4.3. Reprezentarea grafică a rupturilor în piese   
4.6 Tipuri de haşuri utilizate în desenul tehnic   

4.7. Aplicaţii   

5. COTAREA ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI   
5.1. Elementele cotării   
5.2. Cotări speciale   
5.3. Clasificarea cotelor   
5.4. Sisteme de cotare   
5.5. Aplicaţii   
6. REPREZENTAREA ŞI COTAREA FILETELOR   
6.1. Elementele geometrice ale filetului   
6.2. Reprezentarea filetelor   
6.3. Cotarea filetelor   
6.4. Reprezentarea îmbinărilor prin filet   
7. REPREZENTAREA ŞI COTAREA FLANŞELOR   
7.1. Clasificarea flanşelor   
7.2. Reguli generale de reprezentare şi cotare a flanşelor   
8. REALIZAREA SCHIŢEI SAU A DESENULUI LA SCARĂ   
8.1 Realizarea schiţei. Etapele realizării schiţei   
8.2 Executarea desenului la scară   

9. PRESCRIEREA PRECIZIEI DE PRELUCRARE ŞI MODALITĂŢI 
DE ÎNSCRIERE PE DESENUL TEHNIC A CERINŢELOR PRIVIND 
PRECIZIA SUPRAFEŢELOR PRELUCRATE 

  

9.1 Definirea preciziei de prelucrare   
9.2 Precizia dimensională   
9.3 Precizia geometrică   
9.4. Înscrierea pe desene a toleranţelor şi a elementelor ce 
determină starea suprafeţei  

  

10. ASAMBLĂRI ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI   
10.1. Asamblări demontabile   
10.2. Asamblări nedemontabile   
11. DESENUL DE ANSAMBLU   
11.1Reguli de reprezentare   
11.2. Poziţionarea elementelor componente   
11.3. Cotarea desenului de ansamblu   
12. REPREZENTAREA ŞI COTAREA ARBORILOR,  
ROŢILOR DINŢATE ŞI RULMENŢILOR 

  

12.1 Reprezentarea şi cotarea arborilor   
12.2 Reprezentarea şi cotarea roţilor dinţate   
12.3 Reprezentarea şi cotarea rulmenţilor   
13. PREZENTAREA MEDIULUI GRAFIC AUTOCAD   
13.1 Interfaţa mediului grafic AutoCAD   
13.2 Lansarea programului   
13.3 Reprezentarea punctelor şi a unghiurilor în AutoCAD   
13.4 Comenzi de desenare   
13.5 Comenzi de editare   
13.6 Comenzi utilizate pentru cotarea în AutoCAD   
13.7 Crearea şi editarea poliliniilor   
13.8 Crearea şi utilizarea blocurilor şi atributelor   
13.9 Alegerea unui stil de text   
13.10 Crearea modelelor de haşurare   
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13.11 Aplicaţii - Reprezentarea la scară a unor desene, 
utilizând mediul grafic AutoCAD 

  

Bibliografie 

1. CÎRSTOIU A., Desen tehnic şi infografică, Editura Valahia University Press, Targoviste, 2012 

2. DALE C., NIŢULESCU Th., PRECUPEŢU P., Desen tehnic industrial pentru construcţii de maşini. E.T.-1990 

3. GOANŢĂ A. M., Geometrie descriptivă şi desen tehnic. Editura Olimpiada, Brăila, 2002. 

4. MĂNESCU M., Desen tehnic, Editura ARVIN Press, 2004 

5. MONCEA    J., Geometrie descriptiva şi desen tehnic, E.D.P.-1982. 

6. PRECUPEŢU P.,  DALE  C., Geometrie descriptivă şi desen tehnic. I.P.B.-1980. 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Realizarea schiţei sau a desenului la scara – Reguli de 
reprezentare 
 

  

Reprezentarea şi cotarea unor piese în două proiecţii 

 Modelarea şi practica 
experimentală (în laborator) 
se utilizează pentru: 
- formarea deprinderilor de 
lucru în laborator ; 
 

  

Reprezentarea şi cotarea unor piese în trei proiecţii   
Reprezentarea reperelor componente şi a anasamblului 
Pompă cu roţi dinţate 

- dezvoltarea abilităţilor de a 
observa şi reprezenta    

 
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  

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
 
 
Însuşirea cunoştinţelor 
predate la curs  

 Evaluare pe parcursul 
semestrului 
Metoda scrisă (testare 
finală) 

 
 
 50% 10.4 Curs 

 Participarea la curs    10% 

 Formarea abilităţilor de 
reprezentare 

Evaluarea prin note a 
temelor de casă 

 

 Abilitatea de a opera cu 
cunoștinţele asimilate 

 Reprezentarea şi cotarea 
corectă a pieselor, în cadrul 
lucrărilor de laborator 

 30% 

10.5 Seminar/laborator Criterii ce vizeaza aspectele 
atitudinale: 
conştiinciozitatea, interesul 
pentru studiu individual 

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

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Definirea şi utilizarea noţiunilor fundamentale predate la curs 

 
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  INGINERIEA MATERIALELOR 
1.5 Ciclul de studii  LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii/Calificarea ȘTIINȚA MATERIALELOR 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei METODE NUMERICE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. MARIN Cornel 
2.3 Titularul activităţilor de seminar As. drd. ing. DESPA Veronica 
2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

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

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 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 2 
Alte activităţi 6 
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 Parcurgerea cursurilor de: Algebră și Geometrie analitică și diferențială, 

Geometrie descriptiva, Informatica aplicata, Fizică. 
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 Modelare și simulare asistată de calculator – A107 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele exacte specifice 

domeniului ingineriei; 
 Utilizarea tehnicilor moderne de calcul pentru  calculul şi proiectarea 

sistemelor şi proceselor; 
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; 

 Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente moderne 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 şi metodelor numerice de bază pentru 

cercetarea teoretică din domeniul ingineriei; utilizarea adecvată a acestor 
metode pentru formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului în scopul 
rezolvarii numerice a unor aplicații. 

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea noțiunilor și cunoştinţelor și metodelor numerce pentru calculul 
soluțiilor unor ecuații specifice fenomenelor și proceselor din domeniul 
Ingineriei mecanice. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. METODE DE REZOLVARE A ECUAŢIILOR ALGEBRICE CU O 

VARIABILĂ  
2. METODE DE REZOLVARE A SISTEMELOR DE ECUAŢII 

LINIARE ŞI NELINIARE 
3. METODE DE INTERPOLARE A FUNCŢIILOR DE O SINGURĂ 

VARIABILĂ  
4. METODE  DE PRELUCRARE A DATELOR EXPERIMENTALE 
5. METODE  NUMERICE DE DERIVARE A FUNCŢIILOR. 

DIFERENȚE FINITE  
6. METODE NUMERICE DE INTEGRARE PRIN CUADRATURI 
7. METODE NUMERICE PENTRU REZOLVAREA  ECUAŢIILOR 

DIFERENŢIALE 

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. Hadar, A., Marin, C., Petre, C., Voicu, A. – Metode numerice în inginerie, Editura Politehnica PRESS București, 
2005 

2. Anghel, V.,  Pastramă, Ş. D., Mareş, C. - Metode şi programe pentru calculul structurilor. Noţiuni teoretice şi 
aplicaţii în Matlab, Ed. UP Bucureşti, 1998 

3. Berbente , C, ş.a. - Metode numerice de calcul şi aplicaţii, Editura U.P. Bucureşti, 1992 
4. Ciarlet, G. Phillipe, Lions, J, L. –Analyse numerique maricielle et optimisation 
5. Pacoste, C., Stoian, V., Dubină, D - Metode moderne în mecanica structurilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1988 
6. Salvadori, M. G, Baron, M. L. -Metodre numerice în tehnică, Ed. Tehnică , Bucureşti 1972, traducere din limba 

engleză de prof. Dr. doc. ing. Mircea N Soare  
7. Demidovici, B., Maron - Metodes numerique , Editura Mir, Moscova  
8. Simionescu, I., Dranga, M., Moise, M. - Metode numerice în tehnică. Aplicaţii în Fortran, Editura Tehnică, 

Bucureşti, 1995 
 

 
8.2 Laborator/seminar Metode de predare Observaţii 
Aplicaţii şi programe pentru rezolvarea numerică a ecuaţiilor 
algebrice  
 

Utilizarea calculatorului si 
programului MATHCAD 14 pentru 
calculele numerice 

1 oră 
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Inversarea unei matrici n x n Utilizarea calculatorului si 
programului PASCAL – INVMAT 
pentru calculele numerice 

1 oră 

Aplicaţii şi  programe pentru rezolvarea numerică a sistemelor de 
ecuaţii liniare 

Utilizarea calculatorului si 
programului PASCAL - GAUSS 
pentru calculele numerice 

2 ore 

Aplicaţii şi pentru rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii 
neliniare 

Utilizarea calculatorului si 
programului PASCAL – ECNEL 
pentru calculele numerice

2 ore 

Metode de prelucrare a datelor experimentale. Regresii  Utilizarea calculatorului si 
programului PASCAL - INTERPOL 
pentru calculele numerice

2 ore 

Interpolare polinomială cu diferenţe finite şi divizate Utilizarea calculatorului si 
programului MATHCAD 14 pentru 
calculele numerice

2 ore 

Programe pentru pentru integrarea prin cuadraturi Newton – 
Cotes, Gauss-Legendre  

Utilizarea calculatorului si 
programului PASCAL – INTEGRAL 
pentru calculele numerice

2 ore 

Colocviu de laborator Lucrare scrisa de incheiere a 
laboratorului 

2 ore 

TOTAL 14 ore

Bibliografie: 
1. Hadar, A., Marin, C., Petre, C., Voicu, A. – Metode numerice în inginerie, Editura Politehnica PRESS București,

2005 
2. Berbente , C, ş.a. - Metode numerice de calcul şi aplicaţii, Editura U.P. Bucureşti, 1992
3. Simionescu, I., Dranga, M., Moise, M. - Metode numerice în tehnică. Aplicaţii în Fortran, Editura Tehnică,

Bucureşti, 1995
4. Programele de calcul existente in PASCAL,
5. Manual de utilizare MATHCAD 14

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 a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri și discuții cu cadrele didactice  titulare ale 
cursului de Metode numerice și din alte 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 colocviu 
scris. 

Nota la colocviu se calculează ca 
medie artitmetică a notelor 
obţinute la cele trei subiecte  

60% 

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

Participarea la cele două examene 
partiale (exp.1 din capitolele 1-2 
exp.2 respectiv capitolele 3-5). 
Prezenta la cursurile predate in 
timpul semestrului 

20% 

Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Lucrări de laborator efectuate 10% 
10.5 
Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în practică. Evaluarea finală la colocviul de 

laborator  
10% 

1.6 Standard minim de performanţă:

Proba scrisă este eliminatorie și cuprinde trei probleme: o problemă din capitolele 1 și 2, o problemă din capitolele 3-5 
și o problemă din capitolel 6-7.  
Pentru promovarea examenului scris (minim nota 5) este necesar ca studentul să obțină minim nota 5 la fiecare din 
cele trei probleme. 
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Nota finala se calculează ca medie ponderată a patru note : 
          Nota la examenul scris  - pondere 60% 
          Nota la activitate în timpul semestrului (prezentă curs, laborator și examene partiale) - pondere 20% 
          Nota colocviu de laborator - pondere 20% 

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 DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA 
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  DEPARTAMENTUL: M.E.I.R. 
1.4 Domeniul de studii  Ingineria materialelor 
1.5 Ciclul de studii  licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea Stiinţa materialelor 

2.Date despre disciplină 
Cod disciplina: LMA1BD12 
2.1 Denumirea disciplinei Tehnologia materialelor 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Sef lucrari dr.ing. Poinescu Aurora Anca 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Sef lucrari dr.ing. Predescu Mirela 
2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare  Ex 2.7 Regimul 

disciplinei 
 OB 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 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 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat - 
Examinări 2 
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, sem I 
Fizică, anul I, sem.I 

4.2 de competenţe

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, tablă, videoproiector, calculator 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Laborator A024,  

6.Competenţe specifice acumulate 
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Competenţe profesionale Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor specifice disciplinei. 
Cunoaşterea şi înţelegerea proprietăţilor, a soluţiilor şi a modului de 
investigare a acestora. 
Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor de elaborare a fontei  si a otelurilor 
Însuşirea de metode şi tehnici pentru cunoaşterea tratamentelor termice, 
deformarilor plastice;  Formarea deprinderilor de interpretare a structurii 
metalelor feroase; 

Competenţe transversale Dezvoltarea capacităţii de sinteză în vederea ordonării logice a 
evenimentelor şi a emiterii de raţionamente, judecăţi care să descrie în 
proporţie satisfăcătoare a proceselor şi fenomenelor de elaborare, 
deformare si tratament termic.  
Responsabilitatea în vederea dezvoltării interesului pentru clarificarea 
conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice. 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind tehnologiile de obtinere a 
fontei, a otelului si de turnare a metalelor si aliajelor; 
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind noţiunile de deformare 
plastica, tehnologia tratamentelor termice. Cursul se adresează viitorilor 
ingineri de ştiinţa materialelor. 

7.2 Obiectivele specifice  Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de 
sarcini specifice ingineriei materialelor pe baza cunostinţelor din stiinţele 
fundamentale; 
Asocierea cunostinţelor, principiilor şi a metodelor din ştiinţele tehnice 
ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini 
specifice 
La finele cursului, studenţii trebuie să aibă cunoştinţe teoretice şi abilităţi 
de cercetare, dovedind competenţe în selectarea, utilizarea corectă şi 
economică a materialelor metalice uzuale şi de vârf. Toate aceste noţiuni 
sunt necesare pentru disciplinele de specialitate, ce vor fi studiate 
ulterior.  

8.Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Procedee de prelucrare a minereurilor utilizate in 
metalurgia metalelor.  
1.1. Procedee pirometalurgice (Calcinarea, Prajirea, Topirea, 
Distilarea); 1.2. Procedee Hidrometalurgice (Solubilizarea, Purificarea 
solutiilor, Electroliza, Hidroliza, Cementarea, Reducerea); 1.3. 
Procedee Electrometalurgice 
C2. Tehnologii de obtinere a otelurilor  
2.1. Clasificarea otelurilor; 2.2. Tehnologii de obtinere a otelurilor; 
2.3. Materii prime si materiale auxiliare folosite; 2.4. Procesele de 
elaborare a otelurilor.  
C3. Tehnologii de obtinere a otelurilor 3.1. Procedeul Martin, 
Elaborarea in cuptoare electrice;  
3.2. Procedee pneumatice, Procedeul Bessemer, Procedeul Kaldo; 3.3. 
Procedeul LD, Procedeul OBM – Oxigen Boden Maxhutte 
C4. Turnarea metalelor si aliajelor; 
4.1. Solidificarea metalelor si aliajelor; 4.2. Turnarea metalelor si 
aliajelor in lingouri, 4.3. Turnarea continua, 4.4. Turnarea metalelor si 
aliajelor in piese. 
C5. Deformarea plastica a metalelor metalice; 
5.1. Elemente de teoria deformarii plastice, 5.2. Laminarea, 5.3. 
Forjarea, 5.4. Trefilarea-tragerea, 5.5. Extrudarea 
C 6. Tehnologia sudarii materialelor 
6.1. Procedee de sudura;6.2. Tehnologia sudarii otelurilor, fontelor si a 
altor aliaje. 
C7. Tehnologia tratamentelor termice 
7.1. Clasificarea tratamentelor termice; 7.2. Recoacerea, Calirea, 
Revenirea, Imbatranirea. 
C8. Polimeri; 

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

Expunerea teoretică, prin 
mijloace audive şi vizuale; 
Încurajarea participării active 
a studenţilor la curs. 
Proiectia cursului sub forma 
unor slide-uri in MicroSoft 
Office Power Point pe un ecran 
cu ajutorul videoproiectorului. 
Lectii interactive sub forma 
unor intrebari si raspunsuri cu 
participarea activa a 
studentilor. 
Completarea noţiunilor de curs 
cu expunerea practică la orele 
de laborator. 
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8.1. Clasificare; 8.2. Tehnologii de obtinere. 
C9. Alte materiale 
9.1. Ceramici, sticle, materiale compozite. Tehnologii de obtinere 

Bibliografie 
1. Notite curs prof Ciuca Ioan
2. Tehnologii industriale, Petrescu V, Bratu V, etc. Editura Macarie, 1998,
3. Tehnologii metalurgice, V. Bravie, P. Moldoveanu, Ed, Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1984;
4. Studiul metalelor metalice, Indrumar laborator, Galati, 1991;
5. Metalurgie fizica si tratamente termice, Constantin Dumitrescu, Rami Saban, Ed. Fair Partners, Bucuresti, 2003.
6. Manualul inginerului metalurg;
7. Tehnologia materialelor - Aurel Nanu - EDP 1983;
8. Tehnologia materialelor - A Palfalvi - EDP 1985;
9. Tehnologia prelucrarii metalelor - N.Atanasiu

8.2 Laborator Metode de predare Observaţii 
Norme de protectie si securitatea muncii. În formarea deprinderilor de lucru în laborator 

(individual si în echipa), dezvoltarea abilităţilor 
de a observa, corela si de a interpreta datele 
obţinute, de a acţiona si gândi în diverse situaţii 
sunt utilizate modelarea si experimentul pr 
actic. Pentru desfasurarea orelelor de laborator, 
grupul educational este impartit pe subgrupe de 
cate 15 studenti. 

Analiza macroscopica Analiza probelor solidificate, rupte, cu defecte. 

Analiza microscopica Studiul microscopului metalografic MC6 
Structuri de echilibru in oteluri identificarea fazelor şi constituienţilor structurali 

cu ajutorul  microscopului metalografic MC6, cât 
şi din catalogul metalografic. 

Structura fontelor de turnatorie Identificarea la microscopul optic metalografic 
al structurilor şi corelarea celor văzute cu 
imaginile din catalogul metalografic. 

Oteluri carbon tratate termic Identificarea la microscopul optic metalografic 
al structurilor şi corelarea celor văzute cu 
imaginile din catalogul metalografic. 

Incercarea de duritate Brinell Realizarea practica a incercarii 
Incercarea de duritate Vickers Idem 
Incercarea de duritate Rockwell Idem 
Incercarea de tractiune Idem 
Colocviu Laborator 

 Bibliografie: 
1. Tehnologii industriale, Petrescu V, Bratu V, etc. Editura Macarie, 1998,
2. Tehnologii metalurgice, V. Bravie, P. Moldoveanu, Ed, Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1984;
3. Studiul metalelor metalice, Indrumar laborator, Galati, 1991;
4. Metalurgie fizica si tratamente termice, Constantin Dumitrescu, Rami Saban, Ed. Fair Partners, Bucuresti,

2003. 
5. Manualul inginerului metalurg;
6. Tehnologia materialelor - Aurel Nanu - EDP 1983;
7. Tehnologia materialelor - A Palfalvi - EDP 1985;
8. Tehnologia prelucrarii metalelor - N.Atanasiu

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara (Universitatea 
Politehnica Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi. 
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai 
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mediului de afaceri dâmbovitean.

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 şi 
oral. 

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

60% 

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

 Referat. 10% 

Capacitatea de a opera cu 
cunoştinţele asimilate 

 Lucrări scrise curente: teme, 
proiecte. 

10% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de aplicare în 
practică. 

 Evaluare scrisa finală  20% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei aplicaţii simple.  
Însuşirea proceselor din metalurgia extractiva,  
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind tehnologiile de obtinere ale otelului; 
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind tehnologiile de turnarea a metalelor si ale aliajelor; 
Înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor privind noţiunile de deformare plastica, tehnologia tratamentelor termice 

Data completării 
1.10.2015 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

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

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