
 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Metode statistice aplicate în inginerie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Felicia Stan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. ing. Felicia Stan 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  42 
Tutoriat  22 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Analiză matematică, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică 
4.2 de competenţe Competente specifice de utilizare a calculatoarelor şi grafică computerizată, macrolimbaje de 

calcul ştiinţific 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotată  cu videoproiector şi conexiune la Internet 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator de informatică dotat cu calculatoare şi software adecvat, conectate la Internet: 
licentă sistem de operare şi pachetul Microsoft Office/OpenOffice; software dedicat pentru 
prelucrare statistică Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Minitab 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării (3 credite) 
C3. Modelarea şi simularea proceselor de sudare     (2 credite) 

 



 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1. Noţiuni introductive de statistică în inginerie. Calitatea 
informaţiei, tipuri de variabile nominale, variabile ordinale, 
variabile de interval (2 ore) 

Prelegere liberă, 
interactivă, discuţii, 
explicaţii, prezentare 
de studii de caz din 
inginerie: 
formalizare, validare, 
metode de  
implementare în 
software-uri dedicate 
studiului statistic 

 

Curs 2. Prelucrarea datelor statistice specifice ingineriei, 
evaluarea erorilor, reprezentare tabelară şi grafică a datelor, 
calculul mărimilor caracteristice (2 ore) 

 

Curs 3. Statistica descriptivă. Prezentarea datelor statistice 
(tabele, diagrame, indicatori), frecvenţe, histograme (2 ore) 

 

Curs 4. Mărimi tipice de selecţie: estimarea punctuală şi prin 
intervale de încredere a mediei şi dispersiei. Teste şi ipoteze 
pentru medie şi dispersie, teste neparametrice (2 ore) 

 

Curs 5. Noţiuni de teoria probabilităților: operații cu evenimente, 
evenimente independente și condiţionate, definirea probabilității, 
formule de baza în calculul probabilităților (2 ore) 

 

Curs 6. Elemente de terorie a probabilităţilor. Tipuri de 
repartiţie: normală, CHI-2, Student (t), Fisher-Snedecor (F), 
binomială (2 ore) 

 

Curs 7. Corelaţia statistică. Teste de corelaţie. Corelaţia Pearson, 
Spearman, Kendall 

 

Curs 8. Regresie liniară simplă: coeficiențili modelelor, 
modalitatea de testare a semnificatiei coeficienţilor, tipuri de 
analiză reziduală (2 ore) 

 

Curs 9. Regresie liniară multiplă, estimaţia prin cele mai mici 
pătrate, interpretarea coeficienţilor, analiză reziduală (2 ore) 

 

Curs 10. Noţiuni de multicoliniaritate, valori aberante, 
transformări de variabile, regresia polinomială (2 ore) 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării (1 credit) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare  (1 credit) 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  - dezvoltarea abilităţilor în prelucrarea şi analiza statistică a datelor din 

domeniul ingineriei, prin utilizarea programelor sau mediilor de programare 
adecvate (Microsoft Excel, Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, 
Minitab);  
- familiarizarea cu reprezentarea tabelară şi grafică, cu evaluarea erorilor de 
măsurare, utilizarea repartițiilor tabelate în realizarea estimatiilor, validarea 
ipotezelor şi tehnicile calculului de regresie;  
- înțelegerea necesității programării experimentelor, a modurilor în care pot fi 
grupate datele (tipuri de experimente programate) și a posibilităților de 
prelucrare ulterioară în vederea obținerii modelelor matematice. 

7.2 Obiectivele specifice  - identificarea metodelor statistice în inginerie; 
- achiziţia, analiza şi interpretarea statistică a datelor obţinute din experimentele 
realizate în inginerie din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 
- stabilirea formelor modelelor matematice şi estimarea parametrilor acestora; 
- strategii de reducere a efortului experimental în analiza proceselor industriale.  



Curs 11. Analiza dispersională unifactorială şi bifactorială(2 ore)  
Curs 12. Designul experimental (Design of Experiments-DoE): 
variabile dependente, idependente, operaţionalizarea variabilelor 
măsurate (2 ore) 

 

Curs 13. Optimizarea multidimensională a parametrilor de proces 
în experientele din domeniul ingineriei  

 

Curs 14. Metode de diagnostic organizatoric a datelor obţinute în 
timpul proceselor de sudare. Metoda Taguchi şi Metoda Anadis 

 

Bibliografie 
[1] Asandului L., Metode statistice de analiza a datelor categoriale, WoltersKluwer, 2010. 
[2] Jaba E., Grama A., Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iași, 2005 
[3] Bulgaru, M., Bolboaca, L.I., - Ingineria calităţii, Instrumentele calităţii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004, ISBN 973-

8396-72-3. 
[4] Jaba E., Statistica, ed. a 3-a, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
[5] Rusu G., Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Sedcom Libris, 2002.  
[6] Kolozsi E., Statistică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
[7] Clocotici V., Stan, A., Statistica aplicata in psihologie, Polirom, 2000.  
[8] Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, Inc., 2000. 
[9] Ciucu V., Craiu V., Introducere in teoria probabilitatilor si statistica aplicata, EDP, 1971 
[10] Mihoc Gh., Micu N., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică,  E.D.P., Bucureşti, 1980 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Utilizarea statisticii în analiza fenomenelor şi proceselor din 
domeniul ingineriei (1 oră) 

 
Discuţii, explicaţii, 
rezolvări numerice, 
interpretare rezultate 

 

2. Reprezentare tabelară şi grafică a datelor în Excel. Calculul 
erorilor de măsurare (1 oră) 

 

3. Statistică descriptivă: reprezentarea seriilor statistice (tabele şi 
grafice), calcul mărimilor caracteristice (media, modala, mediana, 
dispersia, coeficienţi de asimetrie)  (1 oră) 

 

4. Calculul mărimilor tipice de selecţie. Determinarea intervalelor 
de încredere a mediei şi dispersiei (1 oră) 

 

5. Algebra evenimentelor în teoria probabilităţilor reuniunea, 
intersecţia), probabilitatea evenimentelor (formula probabilităţilor 
totale, teorema ipotezelo- formula lui Bayes) (1 oră) 

 

6. Teste statistice de semnificaţie. Testul Student (t) şi testul CHI2 
(1 oră) 

 

7. Determinarea coeficienţilor de corelaţie Pearson, Spearman. 
Interpretarea rezultatelor (1 oră) 

 

8. Reprezentări ale regresiei liniare simple: calculul coeficienților 
modelelor, testarea semnificatiei coeficienţilor, calcului 
reziduurilor, interpretarea rezultatelor (1 oră) 

 

9. Reprezentări ale regresiei liniare multiple: calculul 
coeficienților modelelor, estimaţia prin cele mai mici pătrate, 
calcului reziduurilor, interpretarea rezultatelor (1 oră) 

 

10. Identificarea multicoliniarităţii. Criteriul Belsley, Criteriul 
Klein. Modele de regresie polinomială (1 oră) 

 

11. Analiză de varianţă ANOVA. Modelul unifactorial, cu 
măsurători repetate, factorial, mixt (1 oră) 

 

12. Realizarea tipurilor de design experimental (Design of 
Experiments-DoE): modele uni (1 oră) 

 

13. Aplicarea metodei Taguchi în ingineria sudării. Funcția 
pierdere a calităţii şi raportul Semnal /Zgomot (1 oră) 

 

14. Aplicarea  metodei ANADIS în inginerie (1 oră)   
Bibliografie 
[1] Jaba E., Grama, A., Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iași, 2005 
[2] Bolboaca L.,I.,Bulgaru, M., - Ingineria calităţii, Aplicaţii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8397-58-8 



[3] Rusu G., Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Sedcom Libris, 2002.  
[4] Kolozsi E., Statistică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
[5] Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, Inc., 2000. 
[6] Ciucu V., Craiu V., Introducere in teoria probabilitatilor si statistica aplicata, EDP, 1971 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea noţiunilor, aspectelor 
teoretice şi practice prezentate 
în cadrul cursului. Limbaj 
tehnic adecvat Verificarea cunoştintelor teoretice -  

Examen oral. Discuţii, întrebări 
 

70% Abilităţi în efectuarea 
corelaţiilor specifice 
disciplinei 

10.5 Seminar/laborator 

Activitatea desfăsurată la 
seminarii şi calitatea 
referatelor elaborate. 

Predarea către cadrul didactic a unei teme 
de specialitate, întocmită pe parcursul 

activităţii la seminarii. Participare activă 
la activităţile de laborator 

 
30% Lucrări de specialitate, 

referate sau teme de casă 
10.6 Standard minim de performanţă 
 Condiţia minimă de promovare: media aritmetică ponderată a celor două tipuri de activităti evaluate să fie  
 minim 5 (cinci).   
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 Prof. dr. ing. Felicia STAN Prof. dr. ing. Felicia STAN 
 

01.04.2016 
 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

04.04.2016 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
- În vederea identificării nevoilor şi asteptărilor angajatorilor din domeniu, la stabilirea conţinutului cursului şi a 
lucrărilor de laborator, cadrul didactic titular a utilizat experienţa personală dobândită în cadrul cercetărilor derulate sau 
la care a participat; 
- Rezultele învăţării se regăsesc în dezvoltarea abilităţilor, identificării şi înţelegerii conceptelor de bază din domeniul 
statisticii aplicate în inginerie, în cunoaşterea problematicii referitoare la principalele modele şi metode de analiza 
statistică şi a aplicatiilor în prelucrarea datelor experimentale.  



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Simulare CAD în ingineria sudării 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.ing. Teodor Virgil  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr.ing. Teodor Virgil  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare Examen 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 notițe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  72 
Tutoriat   
Examinări 8 
Alte activităţi - consultații................................... 14 
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Desen tehnic, Grafică asistată de calculator, Informatică aplicată 
4.2 de competenţe Utilizarea de aplicații software și a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei industriale și mecanice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sală de curs dotată cu PC și videoproiector 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu PC-uri având softurile adecvate  

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării  (1 credit) 
C2. Proiectare avansată a construcțiilor sudate complexe  (4 credite) 
C4. Modelarea şi simularea proceselor de sudare  (1 credit) 



 
 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Spaţiul de lucru. Interfaţa AutoCAd. Afişarea meniului 
Ribbon. Spaţii de lucru 

Prelegere liberă.  
Expunere interactivă 
cu exemple. 
Conversaţia euristică. 
Utilizare 
videoproiector 

6 ore 2. Instrumente de desenare, editare şi simulare 2D 
3. Gestionarea obiectelor. Layere. Operarea cu Layer Template. 
4. Cotarea desenelor 2D. Editarea stilului de cotare. Cotări 
tehnologice specifice ingineriei sudării 
5. Lucrul cu grupuri şi block-uri. Block-uri cu atribute 

6 ore 6. Referinţe externe Xref: definire, editare 
7. Instrumente parametrice. Constrângeri. Cotarea parametrică 
8. Aspectul paginii (Page Layout), viewporturi, textul şi cotarea 
adnotativă 2 ore 

9. Tipărirea, exportul, publicarea proiectelor AutoCAD 2 ore 
10. Interfaţa în spaţiul 3D, manipularea obiectelor 3D, stiluri 
vizuale de reprezentare a structurilor sudate  

8 ore 11. Desenarea obiectelor primitive şi manipularea în spaţiul 3D 
12. Desenarea şi editarea suprafeţelor şi volumelor 
13. Base projection. Base section – obţinerea automată de 
proiecţii / secţiuni din modelul 3D 
14. Proiectarea adaptivă şi simularea structurilor sudate. 
Biblioteci de repere standard. Repere sudate 

4 ore 

Bibliografie 
1. Băduţ, M., 2014, AutoCAD-ul în trei timpi. Iniţiere, utilizare, performanţă, Editura Polirom, ISBN 9789734644308 
2. Simion, I., AutoCAD 2009 pentru ingineri, Editura Teora, Bucureşti 
3. Andrei, L., Andrei, G., 2005, Grafică inginerească asistată de calculator, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
4. Baicu, I., 2002, Grafică pe calculator – AutoCAD, Editura Scorpion, ISBN 973-85803-1-5, Galaţi 
5. Alexandru, V, Bejenaru, S., Baroiu, N., 2002, Grafică asistată de calculator. Noţiuni teoretice şi aplicaţii 2D, 
Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, ISBN 973-8352-33-9. 
6. Oancea, N., Baicu, I., Teodor, V., Dima, M., Generarea suprafetelor prin infasurare. Vol. III. Complemente, Editura 
Fundatiei Universitare “Dunărea de Jos” din Galaţi, ISBN 973-627-106-4, ISBN 973-627239-7, 2005. 
8. 2 Laborator Metode de predare Observaţii 
1. Reprezentarea în spaţiul 2D a unor piese de complexitate mică: 
utilizarea layer-elor, a instrumentelor de desenare şi editare 

- Utilizare PC-uri cu 
soft-ul AutoCAD 
- Discuţii interactive 
 

2 ore 

2. Reprezentarea în spaţiul 2D a unor piese de complexitate 
medie 4 ore 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării  (1 credit) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare.  (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Crearea deprinderilor practice necesare pentru operarea în sisteme Computer 

Aided Design 
7.2 Obiectivele specifice  - Învăţarea uneltelor avansate de adaptare a spaţiului de lucru, de gestionare a 

desenelor, publicare a proiectelor, lucrul interactiv în echipă 
- Extragerea de informaţii din desene 
- Desenarea cu elemente parametrizate specifice ingineriei sudării 



3. Realizarea secţiunilor totale, frânte, în trepte, a proiecţiilor 
combinate şi cotarea desenelor 

 
 
 
 

4 ore 

4. Modelarea 3D a unor piese de complexitate medie. Obţinerea 
proiecţiilor 2D din modelul 3D.  4 ore 

5. Modelarea 3D a unor piese de complexitate ridicată 4 ore 
6. Modelarea 3D a unui ansamblu sudat folosind biblioteci de 
repere standard. Extragerea detaliilor. 4 ore 

7. Elaborarea unei teme individuale: realizarea în 2D şi 3D a unui 
ansamblu sudat şi simularea structurală a acestuia.  6 ore 

Bibliografie 
1. Băduţ, M., 2014, AutoCAD-ul în trei timpi. Iniţiere, utilizare, performanţă, Editura Polirom, ISBN 9789734644308 
2. Simion, I., AutoCAD 2009 pentru ingineri, Editura Teora, Bucureşti 
3. Andrei, L., Andrei, G., 2005, Grafică inginerească asistată de calculator, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 
4. Baicu, I., 2002, Grafică pe calculator – Aplicaţii AutoCAD, Editura Scorpion, ISBN 973-85803-7-4, Galaţi 
5. Oancea, N., Baicu, I., Teodor, V., Dima, M., Generarea suprafetelor prin infasurare. Vol. III. Complemente, Editura 
Fundatiei Universitare “Dunărea de Jos” din Galaţi, ISBN 973-627-106-4, ISBN 973-627239-7, 2005. 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Gradul de asimilare a 
conoştinţelor. Limbaj tehnic 
adecvat 

Examen scris / probă practică la calculator 
 

60% 
 Corectitudinea şi 

completitudinea cunoştinţelor, 
coerenţa logică 

Discuţii, întrebări 

10.5 Laborator 

Corectitudinea şi 
conştiinciozitatea, lucrul în 
echipă 

Evaluare continuă 20% 
 

Elaborarea unei teme 
individuale 

Prezentarea temei, discuţii, întrebări 
 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- Capacitatea de a reprezenta în spaţiul 2D a unei structuri sudate 
- Capacitatea de a reprezenta în spaţiul 3D a reperelor unui ansamblu sudat 
- Extragerea de informaţii dintr-un ansamblu sudat 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.04.2016 Conf.dr.ing. Virgil TEODOR Conf.dr.ing. Virgil TEODOR 
 
 
 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 

04.04.2016 
 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 
 

 

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

- Capacitatea de modelare 2D şi 3D a structurilor mecanice sudate 
- Extragerea de informaţii din ansamble complexe 
- Lucrul interactiv în echipă 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Construcții navale sudate 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Ionel Chirică  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. ing. Ionel Chirică 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 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 1 
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 notițe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  70 
Tutoriat  10 
Examinări 4 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Tehnologia sudării, Bazele proceselor de sudate, Desen tehnic 

4.2 de competenţe 
Cunostinte de desen tehnic. 
Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea şi interpretarea 
rezultatelor teoretice, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei industriale.  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotata cu: echipamente multimedia (videoproiector), tablă. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu notebook-uri prevăzute cu software-uri folosite la aceasta disciplina. 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

p
et

en
ţe

 
p

ro
fe

si
on

al
e 

C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării ................................................. 1 credite 
C2. Proiectare avansată a construcțiilor sudate complexe ........................................................................ 2 credite 
C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie ................................ 2 credite 



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1. Introducere. Elementele componente ale unor tipuri 
de nave. – 2 ore 

Predarea cursului se 
face sub formă de 
prelegere şi dezbatere, 
prin antrenarea 
masteranzilor la 
discuţii. Cunoştinţele 
teoretice sunt 
completate cu exemple 
şi studii de caz, 
dezbătute împreună cu 
studenţii. Aprofundarea 
cunoştinţelor se 
realizează atât prin teme 
de curs, cât şi la 
laborator, unde studenţii 
dobândesc şi abilităţi 
practice, prin realizarea 
lucrărilor aplicative şi a 
temelor săptămânale. 

 

Curs 2. Notiuni privind forma navei: dimensiuni principale, 
coeficienti de forma, planul de forme, desene importante (General 
arrangement plan, Midship section, Shell expansion), date 
importante pentru diferite tipuri de nave. -2 ore 

 

Curs 3. Tipuri de nave: clasificarea navelor dupa tipul lor, 
prezentarea pe scurt a diferitelor tipuri de nave, prezentarea 
structurilor Offshore. - 2 ore 

 

Curs 4. Constructia navei: activitati preliminare privind 
determinarea specificatiilor navei, realizarea design-ului si 
constructia propriuzisa si livrarea acesteia. - 2 ore 

 

Curs 5. Incarcari care actioneaza asupra navei: notiuni despre 
rezistenta longitudinala, torsiunea corpului navei, analize locale, 
nava pe valuri, solutii de rigidizare a corpului navei. – 2 ore 

 

Curs 6. Sisteme de manevra si ridicare: Tipuri de macarale 
folosite si integrarea lor in structura navei. Sisteme de amarare 
formate din vinciuri, bolardzi, funii si cabluri. Sistemul de 
ancorare. – 2 ore 

 

Curs 7+8. Scule si utilaje folosite asamblarea navei. Scule 
speciale folosite in constructia de nave. Utilaje tehnologice 
folosite la asamblare. Dispozitive pentru asamblarea panourilor si 
sectiilor plane. Stenzi pentru asamblarea sectiilor curbe. – 4 ore 

 

Curs 9+10. Asamblarea si sudarea elementelor prefabricate. 
Verificarea elementelor de structura. Asamblarea elementelor de 
structura. Lucrari pregatitoare in vederea sudarii. Sudarea 
elementelor prefabricate. Masuri tehnologice aplicate la sudare 
pentru diminuarea deformatiilor generale si locale. – 4 ore 

 

Curs 11+12. Tehnologia de asamblare si sudare a blocsectiilor 
si a corpului navei. Impartirea corpului navei in elemenete 
prefabricate si stabilirea dimensiunilor acestora. Adaosurile 
tehnologice de montaj. Adaosuri de contractie. Asamblarea 
blocsectiilor in pozitie normala. Asamblarea blocsectiilor in 
pozitie rasturnata. – 4 ore 
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CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării .......................................................................................................................................................... 1 credit 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare ......................................................... 1 credit 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  
Disciplina "Construcții navale sudate", prin orele de curs şi lucrări practice prevăzute, 
realizează un studiu teoretic si aplicativ privind terminologia utilizata in domeniul naval 
si modul de asamblare si sudare a navelor.

7.2 Obiectivele specifice  

Se urmăresc în special următoarele elemente:  
-Familiarizarea masteranzilor cu notiunile și terminologia folosita în domeniul naval; 
-Asimilarea cunostintelor privind tehnologia de asamblare a navelor prin procesul de 
sudare 



Curs 13+14. Metode de asamblare si sudare a corpului navei 
pe cala. Metode optice de efectuare a lucrarilor de centrare si 
verificare. Asamblarea corpului navei din blocsectii. Asamblarea 
corpului navei pe cala din sectii. Alegerea optimala a metodei de 
asamblare. – 4 ore 

 

Bibliografie 
[1] Klaas van Dokkum, Ship’s Knowledge, 2003; 
[2] Dorin Serban, Eugen Gavan, Tehnologii de asamblare si sudare a navei, 2001; 
[3] Dorin Serban, Paul Tautu, Eugen Gavan, Tehnologia fabricarii navei, 1991. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Studierea regulilor societatilor de clasificare (ABS, DNV, BV, 
Lloyd) privind normele de asamblare prin sudare a corpului 
navei. – 4 ore 

 
 
Prezentare si explicatii, 
referat de laborator. 
 
 
 

 

 

2. Identificarea elementelor reprezentate grafic in desenele navale 
(deck, shell expansion, midship, bulkhead) – 2 ore 

 

3. Modelarea si dimensionarea unei sectiuni in Mars2000 – 6 ore  
4. Evaluarea rezistentei longitudinale a navei – 2 ore  

Bibliografie 
[1] ABS rules and regulations; 
[2] DNV rules and regulations; 
[3] BV Mars users guide. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de asimilare a cunoştinţelor. 
Limbaj tehnic adecvat.

 
Referat studiu de caz prezentat oral. Discutii, 
intrebari. 

67% 
 Corectitudinea și completitudinea 

cunoştinţelor, coerenta logica.

10.5 Seminar/laborator 

Realizarea lucrărilor de laborator. Intrebări, discuții 

33% 
 

Capacitatea de aplicare în practică 
a cunoştinţelor teoretice asimilate. 
Criterii ce vizează aspectele 
atitudinale: conștiinciozitatea, 
lucrul in echipa. 

Participare activă la activităţile de laborator. 
Colocviul de laborator. 

10.6 Standard minim de performanţă 
Operarea cu concepte fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti. 
Utilizarea adecvata a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei.  
Prezenta obligatorie si  parcurgerea tuturor lucrarilor de laborator, cu predarea acestora la sfarsitul semestrului in cadrul 
colocviului de laborator. 
Abordarea si rezolvarea pentru nota 5 a cerintelor minime impuse in conformitate cu tema aleasa. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de curs 
01.04.2016 Prof. dr. ing. Ionel CHIRICĂ Prof. dr. ing. Ionel CHIRICĂ 

 
 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

04.04.2016 
Prof. dr. ing. Viorel PAUNOIU  

 
 

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

Continutul cursului este in concordanta cu asteptarile potentialilor angajatori din domeniul aferent programului, in 
speta firmele de proiectare si santierele navale. 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea şi certificarea specificaţiilor procedurilor de sudare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu  
2.3 Titularul activităţilor de lucrări Prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu  
2.4 Titularul activităţilor de proiect Șef luc. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu  
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul  I 2.7 Tipul de evaluare E  2.8 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 1 3.4 Proiect 1 
3.5 Total ore din planul de 
învăţământ 56 din care: 3.6 curs 28 3.7 seminar/laborator 14 3.8 Proiect 14 

Distribuţia fondului de timp   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 90 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  66 
Tutoriat   
Examinări 4 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Bazele proceselor de sudare 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sală de curs dotată cu videoproiector , tablă 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu echipamente și instalații specifice proceselor de sudare 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie  (4 credite) 
C6.  Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate  (2 credite) 

 



 
 

 
8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 
Coordonarea sudării și operațiilor de sudare conform standardului 
EN 719 - 4 ore 

Expunere liberă, 
videoproiector 

 

Calificarea sudorilor şi a operatorilor sudori conform standardelor 
europene in vigiare (SR EN 1418: 2000 și SR EN ISO 9606-2-
2005, SR EN ISO 9606-3/4: 2001 și SR EN ISO 9606-5: 2002) - 
4 ore 

 

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare conform SR EN 
ISO 15614- 4 ore  

 

Transfer tehnologic. Implementare în industrie a procedurilor de 
sudare – 4 ore 

 

Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor şi omologarea 
procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor la 
instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat - 6 
ore 

 

Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor şi omologarea 
procedurilor de sudare folosite pentru executarea lucrărilor în 
domeniul naval - 6 ore 

 

Bibliografie: 
1. Aichele, G., 116 Reguli de sudare în mediu de gaz protector, Editura Sudura, Timişoara, ISBN 978 - 973 - 8359 - 59 
- 8, 2011. 
2. Anghelea, N., Matragoci, C., Grigoraş, A., Popovici, V., Sudarea în mediu de gaze protectoare, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1981. 
3. Bindiu, O., Druţu, T., Ocheşel, M., Constantinescu, S., Drăghici, V., Gherghe, L., Manualul sudorului naval, Damen 
Shipyard Galaţi, 2007. 
4. Burcă, M., Negoiţescu, S., Sudarea MIG-MAG, Editura Sudura, Timişoara, ISBN  973 - 8359 - 22 - 8, 2004. 
5.  Machedon-Pisu, T., Machedon-Pisu, E., Tehnologia sudării prin topire - Procedee de sudare, Editura Lux Libris, 
Braşov, ISBN  973 - 8359 - 22 - 8, 2009. 
6. Mihăilescu D., Mihăilescu A., Lupu G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura Fundației 
Universitare "Dunărea de Jos" Galați, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2004. 
7. Vişan, D., Tehnologii de sudare, Curs şi îndrumări de laborator, Editura Fundaţiei Universitare ″Dunărea de Jos″ din 
Galați, ISBN 978 - 973 - 627 - 430 - 5, 2008. 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenților cu cunoștințe din domeniul procedurilor de sudare, 

conform standardelor naționale și internaționale (SR EN 1090-1 și SR EN ISO 
15614);  
Formarea unei concepţii sistemice asupra certificării procedurilor de sudare; 
Dezvoltarea abilităților studenților în metodologia de certificare a procedurilor 
de sudare şi de selectare a lor, pentru realizarea unor produse industriale de 
înaltă competitivitate. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea modului de certificare a procedurilor de sudare şi aplicarea 
acestora la diferite construcţii metalice sudate; 
Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei inginereşti; 
Dezvoltarea capacităţilor de cercetare tehnologică;  
Dezvoltarea capacităţilor de gândire proiectivă în domeniul ingineriei sudării. 



8. Zgură, G., Iacobescu, G., Ronţescu, C., Cicic, D., Tehnologia sudării prin topire, Editura Politehnica Press, 
Bucureşti, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2007. 
9. *** SR EN ISO 14341 - 2008: Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod şi depuneri prin sudare pentru 
sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 
10. *** SR EN ISO 17632 - 2008: Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără 
gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 
11. *** SR EN ISO 14175 - 2008: Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea 
prin topire şi procedee conexe. 
12. *** PT CR 7/1-2010, Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea 
lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat, Partea 1: Oţel, Colecţia Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. 
13. *** PT CR 9/1-2010, Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice 
sub presiune şi la instalaţiile de ridicat, Partea 1: Oţel, Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. 
14. *** Colecţia de standarde comentate în domeniul sudării şi tehnicilor conexe, Vol. II - Calificarea personalului şi 
a procedurilor de sudare, A.S.R.O. - A.S.R., Editura Sudura, Timişoara, 2001. 
15. *** Reguli de registru naval GL, LRS etc. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Încercări mecanice ale îmbinărilor sudate - 2 ore Expunere liberă, 

discuţii interactive, 
calculatoare, 
standarde, 
aplicații practice 
 
 
 
 
 
 

 
Calificarea sudorilor prin topire - 2 ore  
Organizarea cursurilor de specializare şi susţinerea examenului de 
autorizare - 2 ore 

 

Specificaţia procedurii de sudare. Fişa de omologare a procedurii 
de sudare - 2 ore 

 

Omologarea procedurii de sudare a îmbinărilor ţeavă-placă 
tubulară executate din oţeluri - 2 ore 

 

Omologarea procedurilor de sudare utilizate la execuţia pereţilor 
membrană ce intră în componenţa cazanelor de abur şi a 
cazanelor de apă fierbinte - 2 ore 

 

Omologarea procedurilor de sudare utilizate în domeniul naval - 
2 ore 

 

Bibliografie: 
1.  Mihăilescu D., Mihăilescu A., Lupu G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura Fundației 
Universitare "Dunărea de Jos" Galați, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2004. 
2. Vişan, D., Tehnologii de sudare, Curs şi îndrumări de laborator, Editura Fundaţiei Universitare ″Dunărea de Jos″ din 
Galați, ISBN 978 - 973 - 627 - 430 - 5, 2008. 
3.  *** PT CR 7/1-2010, Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea 
lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat, Partea 1: Oţel, Colecţia Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. 
4. *** PT CR 9/1-2010, Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub 
presiune şi la instalaţiile de ridicat, Partea 1: Oţel, Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor 
sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. 
5. *** Colecţia de standarde comentate în domeniul sudării şi tehnicilor conexe, Vol. II - Calificarea personalului şi a 
procedurilor de sudare, A.S.R.O. - A.S.R., Editura Sudura, Timişoara, 2001. 
6. *** Reguli de registru naval GL, LRS etc. 
8.3. Proiect Metode de predare Observaţii 
1. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare cu electrozi 
înveliți - MMAW (cod 111 cf. EN ISO 4063) - 1 oră 

Expunere liberă, 
discuţii interactive, 
explicații standarde, 
aplicații și studii de 
caz 

 

2. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare cu sârmă 
tubulară fără protecție gazoasă - FCAW (cod 114 cf. EN ISO 
4063) - 1 oră 

 



3. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare automată  sub 
strat flux cu sârmă electrod - SAF (121 sudare SAF cu electrod -
sârmă plină; 123 sudare SAF cu electrod - sârmă caldă și sârmă 
rece, 125 sudare SAF cu electrod - sârmă tubulară cf. EN ISO 
4063) - 3 ore 

  

4. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare cu arc electric  
în mediu de gaz inert cu electrod fuzibil - MIG (cod 131 cf. EN 
ISO 4063) - 1 ore 

 

5. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare cu arc electric 
cu electrod fuzibil în mediu de gaz activ - MAG (cod 135 - 
sudare MAG cu sârmă plină, cod 136 - sudare MAG cu sârmă 
tubulară cu miez de flux, cod 138 - sudare MAG cu sârmă 
tubulară cu miez pulbere metalică (fost 136 M), cf. EN ISO 4063) 
- 3 ore 

 

6. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare cu arc electric 
în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram - WIG/TIG (cod 
141 sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de 
wolfram; sudare WIG/TIG, cod 142 sudare WIG/TIG cu arc 
autogen (fără material de adaos), cod 143 sudare WIG/TIG cu 
sârmă/vergea tubulară, cod 145 sudare WIG/TIG cu gaz reducător 
și sârmă/vergea plină) - 3 ore 

 

7. Proiectarea specificaţiilor procedurilor de sudare cu plasmă și a 
sudării oxiacetilenice (cod 15 și 311, cf EN ISO 4063) - 2 ore 

 

Bibliografie: 
1. Mihăilescu D., Mihăilescu A., Lupu G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura Fundației 
Universitare "Dunărea de Jos" Galați, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2004. 
2. Vişan, D., Tehnologii de sudare, Curs şi îndrumări de laborator, Editura Fundaţiei Universitare ″Dunărea de Jos″ din 
Galați, ISBN 978 - 973 - 627 - 430 - 5, 2008. 
3. *** PT CR 7/1-2010, Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite pentru executarea 
lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat, Partea 1: Oţel, Colecţia Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. 
4. *** PT CR 9/1-2010, Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub 
presiune şi la instalaţiile de ridicat, Partea 1: Oţel, Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor 
sub presiune şi instalaţiilor de ridicat. 
5. *** Colecţia de standarde comentate în domeniul sudării şi tehnicilor conexe, Vol. II - Calificarea personalului şi a 
procedurilor de sudare, A.S.R.O. - A.S.R., Editura Sudura, Timişoara, 2001. 
6. *** Reguli de registru naval GL, LRS etc. 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 

Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor Examen scris 

50% 
Abilitate în a efectua corelaţii 
între noţiunile învăţate 
Abilitate de a se exprima 
tehnic 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este dezvoltat în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniul proiectării şi 
certificării specificaţiilor procedurilor de sudare SR EN 1090-1 și SR EN ISO 15614 pentru diferite aplicații din 
realizarea structurilor metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte, recipiente de stocare, construcţii navale, 
maşini grele, echipament hidroelectric etc. 



10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la lucrări Discuţii tematice 

20% Gradul de îndeplinire a 
cerinţelor specifice 
Abilitatile practice 

10.6 Proiect 
Gradul de îndeplinire a 
cerinţelor specifice 

Proiect scris  - Descrierea tehnologiei de 
sudare, proiectarea și elaborarea specificației 
unei proceduri de sudare (WPS) 

30% 

10.7 Standard minim de performanţă 
Obţinerea a minim 50 % din punctajul examenului scris şi obţinerea a minim 50 % din punctajul total (pentru nota 5). 

 
 
Data completării Semnătura titularului de 

curs 
Semnătura titularului de 

laborator 
Semnătura titularului de 

proiect 

07.02.2016 Prof. dr. ing. Mihăilescu 
Dănuț 

Prof. dr. ing. Mihăilescu 
Dănuț 

Șef lucr. dr. ing. Rusu 
Carmen Cătălina 

 
 
    

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
08.02.2016 

 
Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Sisteme de monitorizare şi vizualizare a proceselor de sudare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. ing. Luigi Renato Mistodie  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Șef lucr. dr. ing. Luigi Renato Mistodie  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  52 
Tutoriat  12 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 
 

 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Competente specifice de utilizare a calculatoarelor  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotată corespunzator, videoproiector, flipchart 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu calculatoare, conectate la internet 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării. (1 credite) 
C5. Proiectarea sistemelor avansate de robotizare și monitorizare a proceselor de sudare     (4 credite) 



 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere în domeniul  sistemelor de măsurare, vizualizare și 
monitorizare; (2 ore) 

Prelegere liberă, 
interactivă, discuţii, 
explicaţii, prezentare 
de studii de caz din 
ingineria sudării: 
metode de  
implementare în 
software-uri dedicate 
sistemelor de 
monitorizare şi 
vizualizare a 
proceselor de sudare 

 

Procedee moderne de sudare în mediu de gaze protectoare; (2 
ore) 

 

Caracteristicile dinamice ale surselor moderne de sudare; (2 ore)  
Soluții și sisteme pentru vizualizarea arcului electric; (3 ore)  
Senzori si metode de monitorizare a sudării MIG/MAG; (3 ore)  
Achiziția si procesarea semnalelor din arcul de sudare; (2 ore)  
Instrumentație virtuală. Sisteme de achiziție date și programare 
virtuală în LabView; (2 ore) 

 

Sisteme pentru monitorizarea semnalelor electrice – curent, 
tensiune; (2 ore) 

 

Sisteme pentru monitorizarea temperaturii. Monitorizarea 
temperaturilor în infraroșu prin metoda termografiei; (2 ore) 

 

Sisteme pentru măsurare și vizualizare și control dimensional al 
structurilor sudate, utilizând sisteme bazate pe digitizarea 3D; (2 
ore) 

 

Tehnici si metode de inteligență artificială; (2 ora)  
Monitorizarea proceselor de sudare utilizând vederea artificială; 
(2 ora) 

 

Metode și sisteme automate inteligente de urmărirea rostului; (2 
ore) 

 

Bibliografie 
[1] Naidu S. S., Ozcelik S., Moore K. L. Modeling, Sensing and Control of Gas Metal Arc Welding, Elsevier, 2003; 
[2] M. Thoma, M. Morari Welding, Intelligence and Automation,  
[3] Pan Jiluan, Arc welding control, Cambridge, England, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2003; 
[4] Shan-Ben Chen, Jing Wu, Intelligentized Methodology for Arc Welding Dynamical Processes, Visual Information 

Acquiring, Knowledge Modeling and Intelligent Control, Springer, Berlin, 2009; 
[5] T.J. Tarn, Chen S.-B., Zhou C., Robotic Welding, Intelligence and Automation-362, Editors: M. Thoma, M. 

Morari, Springer, Berlin, 2007; 
[6] Nasir Ahmed, New developments in advanced welding, CRC Press, Cambridge England, Woodhead Publishing 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării (1 credit) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare.  (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Familiarizarea cursanţilor cu sistemele de monitorizare şi vizualizare a 

proceselor de sudare; 
- Însuşirea şi înţelegerea termenilor şi noţiunilor referitoare la de monitorizare şi 
vizualizare a proceselor de sudare; 
- Înţelegerea principiilor monitorizării proceselor în comparație cu sistemele 
clasice; 
- Înţelegerea metodelor inteligente pentru conducerea proceselor de sudare prin 
topire, prin presiune etc. 

7.2 Obiectivele specifice  - achiziţia, analiza şi interpretarea datelor obţinute din experimentele realizate în 
ingineria sudării din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 



Limited and CRC Press LLC, 2005 
[7] Weman K., Linden G., MIG welding guide, Cambridge, England, Woodhead Publishing Limited and CRC Press 

LLC, 2006; 
[8] Lihui Wang, Robert X. Gao, Condition Monitoring and Control for Intelligent Manufacturing, Springer, Berlin, 

2006; 
[9] Vernon D., Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Prentice Hall Europe, 1991. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Achiziția de date si imagine utilizând placi dedicate National 
Instruments si Labview. (2 ore) 

Discuţii, explicaţii, 
rezolvări numerice, 
interpretare rezultate 

 

2. Analiza si vizualizarea transferului masic prin arcul electric 
utilizând filmarea ultrarapidă. (2 ore); 

 

3. Monitorizarea arcului electric la sudarea in curent pulsat 
utilizând vederea artificiala. (2 ore);  

 

4. Măsurarea temperaturilor în procesele de sudare utilizând 
termocupluri și pirometre în infraroșu (2 ore); 

 

5. Sisteme de vizualizare si monitorizare a temperaturilor din 
arcul electric in infraroșu, utilizând camere de termoviziune. (2 
ore);  

 

6. Utilizarea osciloscopului digital Tektronix TDS si softul 
Wavestar, pentru vizualizarea variației curentului si tensiunii de 
arcului de sudare. (2 ore); 

 

7. Controlul dimensional al structurilor sudate utilizând sisteme 
bazate pe digitizarea 3D; (2 ore) 

 

Bibliografie 
[1] Constantin E., Mistodie L.R. Consideratii teoretice si rezultate experimentale la transferal masic prin arcul 

electric. Revista Asociatiei de Sudura din Romania, “SUDURA”, ISSN 1453-0384, Nr 1 din 2007, pag. 19-27. 
[2] Constantin E., Mistodie L. Modelarea matematică a transferului masic la sudarea cu arc pulsant. Lucrările 

Conferinței Internaționale a ASR, 28-30 sept 2005, Galați, ISBN 973-8359-33-3, pag. 99-114. 
[3] Mistodie L., Constantin E., Iordachescu D. Quality Assessment of GMAW-P welding through real-time control 

system using HDRC camera. IIW Internationl Conference, vol. 49, Special Issue – 2005, ISSN 0043-2288, 10 -15 
July, Prague, Czech Republic, pag.414. 

[4] Mistodie L., Constantin E. MAG-P welding quality assurance system using high-speed camera, The Annals of 
“Dunărea de Jos “University of Galați Fascicle XII welding equipment and technology ISSN 1221 – 4639, 2005. 
pag 19-26. 

[5] Mistodie L.R., Rusu C.C., Sistem mecatronic pentru vizualizarea si studierea acului electric, Volumul Conferinței 
Naționale de Educație Tehnologică şi Tehnologii Educaționale, CNETTE 2009, 4-5 iunie, 2009, pag. 323-328 

[6] Mistodie L., Bălaşa L., Bucur C. Echipament realizat în LabVIEW şi IMAQ utilizat la monitorizarea sudării, 
Conferința Națională De Instrumentație Virtuală, CNIV 2005, Aplicații pentru sisteme şi procese complexe, ediția 
A II-A, București, 27 iunie 2005. 

[7] Mistodie L. R., Rusu C. C., Scutelnicu E., Ene N., Monitoring System of Temperature Field in Pipeline Subjected 
to Multi-Wire Submerged Arc Welding, International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical 
Engineering– IJAMAE, Volume 2, Issue 1, ISSN 2372-4153, 2015, pag. 175-179. 

 
Bibliografie minimală de studiu pentru studenți 

[1] Iordachescu D., Iordachescu M., Mistodie L., Sistem de monitorizare şi comandă a proceselor de brazare cu arc 
electric a tablelor subţiri pentru autovehicule, MECT-CNCSIS, , Grant A  cod 440,  Raport de cercetare,  Revista 
de Politica Științei si Scientometrie  - Număr Special 2006 - ISSN- 1582-1218,aparut in 30 martie 2007, 45pag; 

[2] Joni N., Trif N. Sudarea robotizată cu arc electric, Editura Lux Libris, Brașov, 2005; 
[3] Constantin E., Mistodie L. Monitorizarea arcului electric la sudarea in curent pulsat utilizând vederea artificiala. 

Lucrările Conferinței ASR “Sudura 2004”15-17 sept 2004, Constanta, pag. 210-224. 
[4] Naidu S. S., Ozcelik S., Moore K. L. Modeling, Sensing and Control of Gas Metal Arc Welding, Elsevier, 2003; 
[5] Mistodie L.R., Contribuții asupra transferul masic din arcul electric de sudare, teza de doctorat, Universitatea 

Dunărea de Jos din Galați, Romania, septembrie 2010; 
[6] Joni N., Mistodie L. R., Robotic Arc Welding from Flexible Automation to the Advanced Control of Process and 



Movement, Applied Mechanics and Materials, Vol. 762, (Mechatronics and Robotics – Designing and Apllication 
of Industrial Robots) pag. 225-232, 2015 

[7] Banu A., Mistodie L. R., Rusu C. C., Creşterea performanţelor la sudarea MIG/MAG utilizând transferul HPS 
(High Penetration Speed), Revista SUDURA, XXV - 4/2015, ISSN 1453 – 0384, pag. 46-54 

[8] Mistodie L.R, Joni N., Rusu C.C., Controlul dimensional al structurilor sudate utilizând sisteme bazate pe 
digitizarea 3D, Revista SUDURA XXII - 3/2012, ISSN 1453-0384, pag. 9-13, http://www.revista-sudura-
asr.ro/REVISTA-SUDURA-ASR_files/3-2012/articol%20mistodie.pdf 

[9] Rusu C. C., Mistodie L. R., Ghiţă E., Laser shadowgraph system for the electric arc investigation, University 
Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, Vol. 72, Issue 2, 2011, ISSN 
1454-2358, pag. 189-198 

 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însușirea noțiunilor, aspectelor 
teoretice și practice prezentate 
în cadrul cursului. Limbaj 
tehnic adecvat Verificarea cunoștințelor teoretice -  

Examen oral. Discuții, întrebări 
 

70% Abilități în efectuarea 
corelațiilor specifice 
disciplinei 

10.5 Seminar/laborator 

Activitatea desfășurată la 
semănării și calitatea 
referatelor elaborate. 

Predarea către cadrul didactic a unei teme 
de specialitate, întocmită pe parcursul 

activităţii la seminarii. Participare activă 
la activităţile de laborator 

 
30% Lucrări de specialitate, 

referate sau teme de casă 
10.6 Standard minim de performanţă 
 Condiţia minimă de promovare: media aritmetică ponderată a celor două tipuri de activităti evaluate să fie  
 minim 5 (cinci).   
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   
 

04.02.2016 
 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

08.02.2016 
 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
- În vederea identificării nevoilor şi asteptărilor angajatorilor din domeniu, la stabilirea conţinutului cursului şi a 
lucrărilor de laborator, cadrul didactic titular a utilizat experienţa personală dobândită în cadrul cercetărilor la care a 
participat; 
- Rezultele învăţării se regăsesc în dezvoltarea abilităţilor identificării şi înţelegerii conceptelor de bază a sistemelor de 
monitorizare şi vizualizare a proceselor de sudare.  



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea sistemelor robotizate de sudare 
2.2 Titularul activităţilor de curs S.l. dr. ing. Mircea Octavian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar S.l. dr. ing. Mircea Octavian 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 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   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 78 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  45 
Tutoriat  10 
Examinări 6 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Mecanică,  Organe de maşini 
4.2 de competenţe Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei pe 

baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sală de curs dotată corespunzator 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu echipamente și instalații specifice 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării (1 credit) 
C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie (1 credit) 
C5. Proiectarea sistemelor avansate de robotizare și monitorizare a proceselor de sudare (4 credit) 



 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Tipuri de roboţi şi aplicaţii industriale (definiţii, clasificare, 
scheme cinematice, aplicaţii) - 4 ore 

Prelegere liberă. 
Explicarea 

principiilor de 
proiectare şi 
programare a 

sistemelor robotizate 
de sudare, la nivel de 

master. Utilizare 
videoproiector 

 

2. Tendinţe actuale şi perspective în sudarea robotizată - 2 ore 
3. Sisteme de sudare cu arc electric (MIG-MAG, WIG, Plasmă, 
Laser şi Laser Hibrid) - 4 ore 
4. Cinematica roboţilor industriali pentru sudare - 2 ore 
5. Dinamica roboţilor industriali pentru sudare - 2 ore 
6. Sisteme de acţionare a roboţilor industriali pentru sudare 
(roboţi cu acţionare electrică, hidraulică, pneumatică) - 6 ore 
7. Sistemul integrat. Funcţiile sistemului de conducere. Limbaje 
de programare - 2 ore 
8. Elemente de programare şi simulare a roboţilor îndustriali în 
aplicaţii industriale integrate - 4 ore 
9. Programarea adaptivă a roboţilor industriali pentru sudare - 2 
ore 
8.2. Laborator 

Aplicaţii utilizând 
roboţii industriali 

pentru sudare 
existenţi în 

laboratoarele de 
cercetare ale 

departamentului 

 

1. Prezentarea tipurilor de roboţi industriali şi aplicaţii la sudare - 
1 oră 
2. Studiul cinematic al roboţilor pentru sudare - 1 oră 
3. Analiza cinematică şi structurală a sistemelor de prehensiune - 
1 oră 
4. Sisteme robotizate de sudare în mediu de gaze protectoare - 1 
oră  
5. Sisteme automatizate pentru sudarea sub strat de flux - 1 oră 
6. Sisteme robotizate de sudare a caroseriilor de autovehicule - 1 
oră 
7. Sisteme robotizate de sudare a reperelor auto  - 1 oră 
8.3 Proiect Explicarea etapelor 

de proiectare a 
sistemelor robotizate 
şi calcul parametrilor 

specifici aplicaţiei 
robotizate 

 

1. Proiectarea unui sistem robotizat de sudare în puncte cu 
aplicaţii în industria autovehiculelor  
sau 
2. Proiectarea unui sistem robotizat de sudare în mediu de gaze 
protectoare pentru o structură sudată impusă 
Bibliografie: 

1. Mircea O., Banea D., M. Elementele mecanice ale roboţilor industriali. Editura Bren, Bucureşti , 2003  
2. Georgescu V., Mircea O., s.a., Sudarea prin presiune, ISBN 973-9428-34-7, 240 pagini, Editura Lux Libris 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării.  (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare   (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Insuşirea cunoştinţelor necesare proiectării sistemelor robotizate de sudare in 

funcţie de structura sudata proiectată si  procedeul de sudare utilizat 
7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea structurii mecanice a roboţilor industriali, a modalitaţilor de 

transmitere şi transformare a mişcării, precum şi proiectarea unui sistem 
robotizat pentru realizarea de ansamble sudate  



Brasov, 2002 
3. Georgescu V., Iordachescu D., Mircea O., Tehnica sudării prin presiune – Lucrări practice, Universitatea 

Galaţi, 1992 
4. Ioniţă, N. – Elemente de mecanica automatelor şi dinamica automatizării proceselor industriale, Editura 

Tehnică Bucureşti 1985  
5. Ispas, V. – Aplicaţiile cinematicii în construcţia manipulatoarelor şi a roboţilor industriali, Editura Academiei 

Române, Bucureşti, 1990  
6. Tăbăcaru, V., Marinescu, V. – Sisteme flexibile de fabricaţie: roboţi industriali şi manipulatoare, Editura 

Universităţii din Galaţi, 1995  
7. Nicolae Joni, Nicolae Trif, Sudarea robotizată cu arc electric, Editura Lux Libris, Braşov (ISBN-973-9458-48-

X), ediţia a II-a revizuită 
8. Nicolae Trif, Nicolae Joni, Robotizarea proceselor de sudare, Editura Lux Libris, Braşov.  

 

 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Gradul de asimilare a 
principiilor si metodelor 
predate 

 
Examen scris (test grilă) şi la cerere 
examen oral. Discuţii, întrebări 

60% 
 

10.5 Proiect/laborator 

Capacitatea de a proiecta o 
aplicaţie robotizată cu date 
impuse 

Capacitatea de a prezenta aplicaţia 
robotizată proiectată 

40% 
 Capacitatea de aplicare în 

practică a metodelor si 
principiilor predate 

Capacitatea de a programa, regla şi 
executa operaţii robotizate de sudare cu 
manupulatoarele şi roboţii din laborator 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea noţiunilor de bază privind proiectarea sistemelor robotizate de sudare; 
Răspunsul corect la 50% dintre întrebările testului grilă; 
Participarea la lucrările practice de laborator 
Realizarea şi susţinerea proiectului 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
01.04.2016 S.L. Dr. ing. Mircea Octavian S.L. Dr. ing. Mircea Octavian 

 
 
   

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

04.04.2016 

Prof. dr. ing. Păunoiu Viorel 

 
 

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

- Cunoaşterea sistemelor robotizate de sudare şi utilizarea acestora în diverse preocese aplicaţii practice 
industriale; 
- Dezvoltarea capacităţii ingineresti de proiectare şi utilizare a sistemelor  robotizate de sudare in vederea 
realizarii unor produse industriale de inalta competitivitate. 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Procese avansate de sudare prin topire 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ş.L. dr. ing. Daniel Vişan  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Ş.L. dr. ing. Daniel Vişan  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OP 
 
 
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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 72 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 48 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  34 
Tutoriat  12 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Bazele proceselor de sudare. Tehnologii de sudare prin topire. Tehnologii de sudare prin presiune 
4.2 de competenţe Cunoaşterea proceselor de sudare 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotată corespunzător. Videoproiector 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu sisteme de sudare prin topire moderne 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie   (1 credit) 
C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate  (1 credit) 
 



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Tendinţe actuale şi perspective în dezvoltarea proceselor de 
sudare – 2 ore 

Expunere liberă / 
videoproiector, filme 
demonstrative 

 

Sudarea MIG-MAG în curent pulsat. Parametri de proces. 
Aplicaţii industriale – 4 ore 

 

Sudarea CMT (Cold Metal Transfer). Parametri de proces. 
Aplicaţii industriale – 2 ore 

 

Sudarea multisârmă cu sârme electrod calde şi reci pline. 
Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 4 ore 

 

Sudarea multiarc cu/fără sârme tubulare cu/fără pulberi metalice. 
Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 4 ore 

 

Sudarea controlată în baie de zgură în câmp electromagnetic. 
Parametri de proces. Aplicaţii – 4 ore 

 

Sudarea şi tăierea cu plasmă. Parametri de proces. Aplicaţii 
industriale - 2 ore 

 

Sudarea cu fascicul de electroni. Parametri de proces. Aplicaţii 
industriale – 2 ore 

 

Sudarea LASER. Parametri de proces. Aplicaţii industriale – 2ore  
Sudarea LASER hibrid. Parametri de proces. Aplicaţii industriale 
– 2ore 

  

Bibliografie 
Salagean, T. - Tehnologia procedeelor de sudare cu arc – Editura Tehnica Bucureşti,1985. 
Salagean, T.- Tehnologia sudării metalelor cu arcul electric - Editura Tehnica - Bucureşti 1986. 
Dehelean, D. - Sudarea prin topire - Editura Sudura - Timisoara, 1997. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
oţelurilor criogenice 

Discuţii interactive, 
echipament didactic, 
aplicatie practica 

 

Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
oţelurilor inoxidabile 

 

Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
otelurilor placate 

 

Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
aluminiului şi aliajelor de aluminiu 

 

Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
cuprului şi aliajelor de cupru 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării   (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare.  (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea procedeelor de sudare prin topire şi aplicarea acestora în diferite 

aplicaţii practice industriale 
7.2 Obiectivele specifice  Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei inginereşti; 

Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul tehnic; 
Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile de procesare 
a bunurilor materiale. 
 



Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
fontelor 

  

Stabilirea procedeului şi parametrilor de proces pentru sudarea 
oţelurilor din clase structurale diferite 

  

Bibliografie 
Salagean, T. - Tehnologia procedeelor de sudare cu arc – Editura Tehnica Bucureşti,1985. 
Salagean, T.- Tehnologia sudării metalelor cu arcul electric - Editura Tehnica - Bucureşti 1986. 
Dehelean, D. - Sudarea prin topire - Editura Sudura - Timisoara, 1997. 
***http://www.revista-sudura-asr.ro/REVISTA-SUDURA-ASR_files/articole 1-2010/trimmer 25-29 page.pdf 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor Examen scris + oral 

70% 
Abilitate în a efectua corelaţii 
între noţiunile învăţate 
Abilitate de a se exprima 
tehnic 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la lucrări Discuţii tematice 

30% Gradul de îndeplinire a 
cerinţelor specifice 
Abilitatile practice 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea principalelor parametrii ai regimurilor de sudare 
Cunoaşterea datelor de proiectare caractersitice diferitelor materiale. 
Participarea efectivă la activităţile cu prezenţă obligatorie 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
01.04.2016 S.l. dr. ing. Vişan Daniel S.l. dr. ing. Vişan Daniel 
   
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

04.04.2016 Prof. dr. ing. Păunoiu Viorel 
 

 
 
 

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

- Dezvoltarea capacităţii inginereşti de identificare a proceselor avansate de sudare prin topire şi 
implementarea lor în industrie, în vederea realizarii unor produse industriale de înaltă competitivitate. 



 
 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Tehnologii neconvenţionale de sudare prin presiune 
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl. dr. ing. Bogdan Georgescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Sl. dr. ing. Bogdan Georgescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei OP 
 
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 1 
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 și notițe 76 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  50 
Tutoriat  8 
Examinări 6 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Ştiinţa şi ingineria materialelor. Tehnologia materialelor 
4.2 de competenţe • Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor despre procese industriale şi tehnologii de fabricaţie 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sală de curs dotată corespunzator 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laborator dotat cu echipamente şi probe de sudare specifice 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie   (1 credit) 
C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate (1 credit) 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Sudarea in relief. Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 2 
ore ; 

Prelegere liberă. 
Explicarea 
principiilor, 
proceselor, metodelor 
si echipamentelor, la 
nivel de licenta.  
Utilizare 
videoproiector pentru 
principii, procese, 
metode. 

 

- Sudarea in linie. Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 2 
ore ; 

 

- Sudarea electrică între suprafeţe. Parametri de proces. Aplicaţii 
industriale - 2 ore ; 

 

- Sudarea cu condensatoare. Parametri de proces. Aplicaţii 
industriale - 2 ore ; 

 

- Sudarea în curenţi de înaltă frecvenţă. Parametri de proces. 
Aplicaţii industriale - 2 ore ; 

 

- Sudarea cu arc electric rotitor. Parametri de proces. Aplicaţii 
industriale - 4 ore ; 

 

- Sudarea prin frecare. Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 2 
ore ; 

 

- Sudarea la rece. Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 6 ore ;  
- Sudarea cu ultrasunete. Parametri de proces. Aplicaţii industriale 
- 2 ore ; 

 

- Sudarea prin explozie. Parametri de proces. Aplicaţii industriale  - 
2 ore ; 
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării   (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare.  (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare   

- Cunoaşterea modului de evoluare si de dezvoltare a procedeelor de sudare 
prin presiune in ţara noastră si pe plan mondial;  
- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei; 
- Explicarea şi interpretarea unor mecanisme de formare a legaturilor metalice 
sub actiunea fortei de presare in timpul incalzirii; 
- Formarea unei concepţii sistemice asupra procedeelor de sudare prin 
presiune; 
- Cunoaşterea atat a procedeelor conventionale de sudare prin presiune cat si a 
unor procedee moderne de inalta tehnicitate ca sudarea la rece, prin difuzie, 
prin explozie etc. 

2. Instrumental-aplicative  
- Cunoaşterea tehnologiilor de sudare prin presiune şi aplicarea acestora în 
diferitele  aplicatii practice industriale; 
- Dezvoltarea capacităţii ingineresti de utilizare echipamentelor de sudare si de 
selectare a lor la realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate.     

7.2 Obiectivele specifice  3. Atitudinale  
- Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei ingineresti; 
- Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul tehnic; 
- Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile de 
procesare a bunurilor materiale; 
- Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca şi îndeosebi pentru 
pregătirea tehnica a studentului, componentă esenţială a reformei industriale în 
România. 



- Sudarea prin difuzie. Parametri de proces. Aplicaţii industriale - 2 
ore ; 

 

Bibliografie: Georgescu B.  Tehnologii neconventionale de sudare prin presiune – Curs si Test pentru verificarea 
cunostiintelor. Format A5, Universitatea din Galati, 2010. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Variante de sudare în puncte. Cazuri particulare de sudare în 
puncte. Demonstraţii practice 

Prezentare si 
explicare materiale si 
echipamente 
laborator. 
Determinări 
experimentale cu 
echipamentele din 
dotare pe piese de 
proba. 

 

Stabilirea tehnologiei de sudare in linie. Studiu de caz. 
Demonstraţii practice 
Stabilirea tehnologiei de sudare cu energie înmagazinată. Studiu 
de caz. Demonstraţii practice 
Stabilirea tehnologiei de sudare cu arc electric rotitor. Studiu de 
caz. Demonstraţii practice 
Stabilirea tehnologiei de sudare prin frecare. Studiu de caz. 
Demonstraţii practice 
Sudarea la rece, cap la cap. Studiu de caz. Demonstraţii practice 
Sudarea la rece, pe suprafeţe zimţate. Studiu de caz. Demonstraţii 
practice 
Bibliografie:  
1. Georgescu B.  Tehnologii neconventionale de sudare prin presiune – Curs si Test pentru verificarea cunostiintelor. 
Format A5, Universitatea din Galati, 2010. 
2. Georgescu B. Sudarea prin presiune la rece pe suprafeţe zimţate. ISBN 973-7845-49-8, Editura EUROPLUS, Galati, 
2007. 

 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Gradul de asimilare a principiilor 
si metodelor. 

Examen scris (test grilă) și la cerere examen 
oral. Discutii, intrebari. 75 % 

10.5 Seminar/laborator 
Capacitatea de aplicare în practică 
a metodelor si principiilor 
predate. 

Capacitatea de executare practică a metodelor 
de sudare. 25 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea metodelor de sudare; 
• Alegerea regimurilor optime de sudare pentru cazuri concrete; 
• Executarea practică a metodelor de sudare. 

 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
01.04.2016 
 

Sl. dr. ing. Bogdan GEORGESCU 
 

Sl. dr. ing. Bogdan GEORGESCU 

 
Data avizării în catedră  Semnătura directorului  de departament 
04.04.2016 Prof. dr. ing. Viorel PAUNOIU 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
- Cunoaşterea tehnologiilor de sudare prin presiune şi aplicarea acestora în diferitele  aplicatii practice industriale; 
- Dezvoltarea capacităţii ingineresti de utilizare echipamentelor de sudare si de selectare a lor la realizarea unor produse 
industriale de inalta competitivitate; 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Caracterizarea îmbinărilor sudate 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OP 
 
 
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 notițe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  52 
Tutoriat  10 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 
 

 
 

 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Studiul materialelor,  Organe de maşini, Bazele proceselor de sudare 
4.2 de competenţe • Identificarea structurii metalelor feroase şi neferoase 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sala de curs dotată corespunzator, videoproiector, flipchart 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laboratoare dotate cu sisteme de calcul, retea internet, echipamente de sudare, 
• microscop, durimetru pentru efectuarea determinărilor experimentale 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Identificarea metodelor şi tehnicilor de caracterizare mecanică 
şi metalurgică a îmbinărilor sudate - 4 ore 

  

2. Efectele termice generate de procesul de sudare şi influenţa lor 
asupra comportării materialelor - 2 ore 

  

3. Estimarea compoziţiei chimice a sudurilor la sudarea MMA, 
WIG, MIG, MAG, SF - 2 ore  

Prelegere liberă şi 
utilizare 
videoproiector. 
Explicarea metodelor 
de caracterizare 
mecano-metalurgică 
a îmbinărilor sudate 
 

 

4. Estimarea structurii îmbinărilor sudate similare şi disimilare. 
Diagrama Schaeffler. Diagrama TTTC. Studii de caz  - 4 ore 

 

5. Caracterizarea mecanică şi metalurgică a îmbinărilor sudate din 
oţeluri nealiate, aliate, înalt aliate - 4 ore 

 

6. Caracterizarea mecanică şi metalurgică a produselor de fontă 
recondiţionate prin sudare - 2 ore 

 

7. Caracterizarea mecanică şi metalurgică a îmbinărilor sudate din 
metale neferoase: Cuprul şi aliajele cuprului. Nichelul şi aliajele 
nichelului. Aluminiul şi aliajele aluminiului. Titanul şi aliajele 
titanului. Molibdenul. Niobiul şi tantalul - 4 ore 

 

8. Caracterizarea mecanică şi metalurgică a îmbinărilor sudate 
disimilare: Oţeluri din clase structurale diferite. Oţeluri - metale 
neferoase - 4 ore 

  

9. Studii de caz: caracterizarea îmbinărilor sudate din industria 
navală şi a transportului de gaze - 2 ore   

  

Bibliografie: 
[1]. Scutelnicu E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2007 
[2]. Voiculescu I., Rontescu C., Dondea L. I., Metalografia îmbinărilor sudate, Editura Sudura, Timişoara, 2010. 
[3]. Scutelnicu E., Materiale si tratamente termice pentru sudare, curs - suport electronic, Universitatea Dunarea de Jos 
din Galati, 2007. 
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 • C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării............................ 2 credite 
• C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie .......... 2 credite 
• C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate....................................................... 2 credite 
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• CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea 
responsabilă a sarcinilor complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe 
performante în domeniul ingineriei sudării ......................................................................... 1 credit 

• CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin 
dezvoltarea capacității de adaptare şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi 
proiectare.............................................................................................................................. 1 credit 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de caracterizare a îmbinărilor sudate 
7.2 Obiectivele specifice  • Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 

• Cunoaşterea influenţei proceselor de sudare asupra comportării termice, 
metalurgice şi mecanice a îmbinărilor sudate 

• Aplicarea cunoştinţelor în estimarea efectelor proceselor de sudare asupra 
comportării îmbinărilor sudate 

• Dezvoltarea capacităţii inginereşti de analiză şi interpretare a modificărilor 
mecano-metalurgice produse de procesul de sudare. 



8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Metode de analiză şi stabilire a sudabilităţii materialelor   
2. Metode de caracterizare mecanică şi metalurgică a îmbinărilor 
sudate 

  

3. Determinarea structurii şi constituienţilor materialelor utilizate 
în construcţiile sudate - 2 ore 

 
 
 
 
Expunere liberă 
Discuţii şi interpretări 
ale rezultatelor 
obţinute în urma 
caracterizării 
mecano-metalurgice 
a îmbinărilor sudate 
 

 

4. Studiul comportării la sudare a oţelurilor nealiate – 2 ore  
5. Studiul comportării la sudare a oţelurilor HSLA - 2 ore  
6. Studiul comportării la sudare a oţelurilor inoxidabile - 2 ore  
7. Studiul comportării la sudare a fontelor - 2 ore  
8. Determinarea structurii îmbinărilor sudate prin topire din aliaje 
neferoase pe bază de cupru – 2 ore 

 

9. Determinarea structurii îmbinărilor sudate prin topire din aliaje 
neferoase pe bază de aluminiu – 2 ore 

 

10. Determinarea zonelor specifice şi structurii îmbinării sudate 
prin topire din oţeluri disimilare – 2 ore 

 

11. Determinarea zonelor specifice şi structurii îmbinării sudate 
prin topire din oţeluri ferito-perlitice şi cupru – 2 ore 

 

12. Determinarea tendinţei de fisurare la cald a îmbinărilor sudate 
- 2 ore 

  

13. Determinarea tendinţei de fisurare la rece a îmbinărilor sudate 
- 2 ore 

  

14. Tratamente termice presudare şi postsudare - 2 ore   
Bibliografie 
[1]. Mihăilescu D., Mihăilescu A., Lupu G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura Fundației 
Universitare "Dunărea de Jos" Galați, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2004 
[2]. Pascu R. D., Iacob M., Buşilă C., Atlas metalografic pentru îmbinări sudate, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002. 
[3]. Savu D. I., Sudabilitatea materialelor inginereşti. Oţeluri şi fonte, Editura Universitaria Craiova, 2010. 
[4]. Scorobeţiu l., Materiale speciale. Proprietăţi şi posibilităţi de îmbinare, Editura Lux Libris, Braşov, 2008. 
[5]. Scutelnicu E., Materiale si tratamente termice pentru sudare, curs - suport electronic, Universitatea Dunarea de Jos 
din Galati, 2007. 
[6]. Voiculescu I., Rontescu C., Dondea L. I., Metalografia îmbinărilor sudate, Editura Sudura, Timişoara, 2010. 
[7]. Zgura Gh., Iacobescu G., Rontescu C., Cicic D., Tehnologia sudării prin topire, Editura Politehnica Press, 
Bucureşti, 2007. 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Însuşirea cunoştinţelor predate 
la curs.  

 
 
 

 
67% Gradul de asimilare al 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Însuşirea cunoştinţelor privind metodele de caracterizare mecanică şi metalurgică a îmbinărilor sudate similare şi 

disimilare 
• Însuşirea cunoştinţelor privind comportarea la sudare a materialelor feroase şi neferoase şi aplicarea cunoştinţelor 

dobândite în proiectarea constructivă şi tehnologică a structurilor sudate complexe 
• Însuşirea cunoştinţelor privind tratamentele termice presudare şi postsudare şi aplicarea cunoştinţelor dobândite în  

proiectarea constructivă şi tehnologică a structurilor sudate complexe 
• Abilitatea de a decide asupra măsurilor de eliminare sau diminuare a efectelor negative induse de procesul de 

sudare în sudarea structurilor complexe 
• Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile practice şi atitudine pozitivă şi responsabilă faţă 

de domeniul ştiinţific şi profesie 



cunoştinţelor si tehnicilor de 
investigare a comportării 
mecano-metalurgică la sudare 
a materialelor 

Examen scris şi oral. Discuţii, analiză, 
întrebări. 

Abilitate în a analiza si 
interpreta efectele produse de 
procesul de sudare asupra 
calităţii îmbinărilor sudate 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la lucrările de 
laborator 

Discuţii tematice. Participare activă la 
activităţile de laborator. 
 
 

33% Gradul de îndeplinire al 
cerinţelor specifice 

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea particularităţilor comportării la sudare a materialelor feroase şi neferoase 
• cunoaşterea tratamentelor termice aplicabile structurilor sudate 
• participare obligatorie şi activă la activităţile de laborator. 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
04.04.2016 Prof. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU Prof. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU 

 
 
 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

04.04.2016 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 



  
FIŞA DISCIPLINEI 

  

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Simularea transferului termic în îmbinările sudate disimilare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Şef. lucr. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu 
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 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 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 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  52 
Tutoriat  10 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Analiză Matematică, Fizică, Termotehnica, Bazele Proceselor de Sudare 
4.2 de competenţe • Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei industriale, mecanice pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale. 
• Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini 

specifice ingineriei industriale şi mecanice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sala de curs dotată corespunzător,  videoproiector, flipchart 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laboratoare dotate cu sisteme de calcul, intranet, internet 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării  (1 credit) 
C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie  (1 credit) 
C4. Modelarea şi simularea proceselor de sudare    (4 credite)  



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Ecuaţiile transferului termic în procesele de sudare - 4 ore 
Identificarea şi exemplificarea tipurilor de transfer generate de arcul 
electric. Transferul termic prin conducţie în procesele de sudare. 
Soluţii analitice pentru transferul termic prin conducţie. 
Interpretare. Transferul termic prin  convecţie în procesele de 
sudare. Soluţii analitice pentru transferul termic prin convecţie. 
Interpretare. Transferul termic prin radiaţie în procesele de sudare. 
Soluţii analitice pentru transferul termic prin radiaţie. Interpretare. 
 

Prelegere liberă şi 
utilizare 
videoproiector. 
Explicarea 
proceselor şi 
modelarea 
matematică a 
acestora.  

 

2. Soluţii analitice pentru predicţia temperaturilor în îmbinările 
sudate disimilare – 6 ore 
Ecuaţii generale pentru analiza câmpului termic. Cazul sursei 
termice mobile utilizate la sudarea SMAW (MMA). Cazul sursei 
termice mobile cu distribuţie Gaussiană bi şi tridimensionale. 
Modele şi soluţii analitice pentru estimarea variaţiei temperaturii în 
îmbinările sudate disimilare. 
 

Idem  

3. Simularea transferului termic prin MEF şi analiza 
distribuţiei temperaturilor la sudarea în puncte a materialelor 
disimilare  – 8 ore 
Modelarea numerică cu element finit a sursei termice utilizate la 
sudarea în puncte. Simularea transferului termic la sudarea prin 
topire a materialelor disimilare. Studii de caz. Analiza influenţei 
parametrilor primari şi a proprietăţilor termo-fizice asupra 
distribuţiei temperaturilor în îmbinările sudate disimilare 

Idem  

4. Simularea transferului termic  prin MEF şi analiza 
distribuţiei temperaturilor la sudarea cu sursă mobilă de mică 
şi mare putere a materialelor disimilare  – 10 ore 
Modelarea sursei termice mobile de mică şi mare putere. Simularea 
transferului termic la sudarea prin topire a materialelor disimilare. 
Studii de caz. Vizualizarea şi analiza zonelor afectate termo-
mecanic. Modificarea datelor de intrare pentru reducerea zonei de 
influenţă termomecanică din îmbinările disimilare. Interpretarea 
ciclurilor termice. Stabilirea vitezei de răcire şi interpretarea 
efectelor produse de variaţia acesteia. 

Idem  
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării (1 credit) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare  (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Cunoaşterea etapelor de simulare a transferului termic prin conducţie, 

convecţie şi radiaţie în procesele de sudare a materialelor disimilare 
7.2 Obiectivele specifice  • Cunoaşterea etapelor de dezvoltare a subrutinelor pentru simularea prin 

MEF a efectelor termice generate de procesul de sudare prin topire 
• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 



Bibliografie 
1. Scutelnicu E., Iordachescu M., Blasco M., Iordachescu D., Arc Welding of Dissimilar Metals: FEA and 

Experiments, 8th International Conference on Trends in Welding Research, June 2-6 2008, Pine Mountain, Georgia 
USA, ASM International, pag. 241-246. 

2. Scutelnicu E., Iordachescu M., Georgescu B., Analytical Models for Temperature Prediction on Welding, 1st 
International congress on welding and joining technologies, Madrid, Spain, 7-9 Octombrie, 2008, pag. 313-320. 

3. Scutelnicu, E., Iordachescu, M., Iordachescu, D., Spot Fusion Welding Simulation, Welding in the World, vol. 51 
SPI, International Institute of Welding, France,  2007, ISSN 0043-2288, pp. 701-710. 

4. Scutelnicu E., Iordachescu, M., Iordachescu, D., Dissimilar Metals Welding: Mathematical Modeling and 
Experiments, JOM-14, Fourteenth International Conference on the Joining of Materials and The 5th International 
Conference on Education in Welding, organized by JOM-Institute, April 29-May 2, 2007, Helsingor, Denmark. 

5. Scutelnicu E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2007. 
6. Scutelnicu, E., Simularea prin Element Finit a Proceselor Termice din Imbinarile Sudate Eterogene, Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2004. 
7. Scutelnicu, E., Constantin, E., Iordachescu, D., Modelarea Proceselor Termomecanice de Asamblare Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2003. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Etapele simulării transferului termic în îmbinările sudate 
disimilare - 2 ore 

Expunere liberă. 
Elaborare algoritm pentru 
simulare transfer termic. 
Discuţii. Concluzii. 

 

2. Identificarea şi caracterizarea datelor de intrare pentru 
simularea transferului termic în îmbinările disimilare - 2 ore 

Expunere liberă. 
Prezentare problemă. 
Studiu şi lucru în echipă. 
Discuţii interactive. 
Concluzii. 

 

3. Identificarea şi caracterizarea surselor termice utilizate la 
sudarea îmbinărilor disimilare - 2 ore 

Idem  

4. Simularea transferului termic la sudarea SMAW (MMA) în 
puncte a materialelor disimilare (cazul sursei termice circulare) – 
3 ore 

Idem  

5. Simularea transferului termic la sudarea SMAW (MMA) în 
puncte a materialelor disimilare (cazul sursei termice eliptice) – 3 
ore 

Idem  

6. Simularea transferului termic la sudarea monorac cu sursă 
termică mobilă (deplasarea sursei de sudare pe graniţa comună a 
îmbinării disimilare) – 4 ore 

Idem  

4. Simularea transferului termic la sudarea monoarc cu sursă 
termică mobilă (deplasarea sursei termice către materialul 
caracterizat de conductivitate mai mare) – 4 ore 

Idem  

5. Întocmirea unui raport de prelucrare electronică a rezultatelor 
obţinute din simulare - 2 ore 

Expunere liberă. 
Prezentare problemă. 
Studiu şi lucru individual. 
Discuţii interactive. 
Concluzii. 

 

6. Elaborarea unei lucrări ştiinţifice pentru un studiu de caz dat - 
4 ore 

Idem  

5. Susţinerea temei de casă - 2 ore Expunere liberă. Discuţii. 
Concluzii. 

 

Bibliografie 
1. Scutelnicu E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2007. 
2. Scutelnicu, E., Simularea prin Element Finit a Proceselor Termice din Imbinarile Sudate Eterogene, Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2004. 
3. Scutelnicu, E., Constantin, E., Iordachescu, D., Modelarea Proceselor Termomecanice de Asamblare Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2003. 



4. Scutelnicu E., Modelarea Proceselor Termomecanice de Asamblare, Indrumar de laborator,  Editura Fundatiei 
Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2003. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor predate la 
curs.  

 
 
 
Test pe calculator. Suţinere temă 
casă. Discuţii, analiză, întrebări.  

67% 

Gradul de asimilare al 
cunoştinţelor si tehnicilor de 
modelare matematica 
Abilitate în a analiza si interpreta 
influenta marimilor de proces 
asupra rezultatelor finale ale 
modelarii numerice 

10.5 Seminar/laborator 
Prezenţa la lucrările de laborator Discuţii tematice. Participare activă 

la activităţile de laborator. 33% Gradul de îndeplinire al cerinţelor 
specifice  

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea şi simularea transferului termic conductiv, convectiv şi radiant la sudarea materialelor disimilare 
• cunoaşterea caracteristicilor termo-fizice care influenţează transferul termic în îmbinările sudate disimilare 
• capacitatea de sinteza, analiza si interpretare a rezultatelor numerice obţinute 
• participare obligatorie şi activă la activităţile de laborator. 

 
 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
03.02.2016 Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU SL dr. ing. Carmen Cătălina RUSU 
  

 
Data avizării în departament Semnătura directorului departamentului 
08.02.2016 Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 

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

• Însuşirea cunoştinţelor privind aplicarea metodelor analitice şi numerice în simularea transferului termic în 
îmbinările sudate disimilare. 

• Abilitatea de a interpreta si analiza rezultatele numerice si a decide asupra măsurilor de eliminare sau 
diminuare a efectelor negative induse de transferul termic în îmbinările sudate disimilare. 

• Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile practice şi atitudine pozitivă şi responsabilă 
faţă de domeniul ştiinţific şi  profesie. 



 
 FIŞA DISCIPLINEI 
  

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Modelarea şi Simularea Proceselor de Sudare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu  
2.3 Titularul activităţilor de laborator Șef lucr. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu  
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 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 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 64 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 64 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  44 
Tutoriat  10 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 
 

 
 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Analiză Matematică, Fizică, Termotehnica, Bazele Proceselor de Sudare 
4.2 de competenţe • Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei industriale, mecanice pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale. 
• Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini 

specifice ingineriei industriale şi mecanice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sala de curs dotată corespunzator 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laboratoare dotate cu sisteme de calcul, intranet, internet 

6. Competenţele specifice acumulate  



 
 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

C1. Modelul analitic al transferul termic prin conducţie în procesele 
de sudare. Soluţii analitice pentru transferul termic prin conducţie în 
cazul procesului de sudare.  

Prelegere liberă şi 
utilizare 
videoproiector. 
Explicarea 
proceselor şi 
modelarea 
matematică a 
acestora.  

 

C2. Modelul analitic al transferul termic prin convecţie în procesele 
de sudare. Modelul analitic al transferului termic prin radiaţie în 
procesele de sudare 

 

C3. Ecuaţii generale pentru analiza câmpului termic. Analiza 
câmpului termic indus de sursa termică mobilă punctiformă. 

 

C4. Modelul Goldak pentru sursa termica mobila utilizata la sudare. 
Analiza câmpului termic indus de sursa termică mobilă 2D. 

Idem  

C5. Analiza câmpului termic indus de sursa termica mobilă 3D. 
Relaţii pentru calculul câmpului termic la sudarea corpurilor 
masive, plăcilor şi barelor 

Idem  

C6-C7. Modelul matematic pentru estimarea ariilor de participare la 
sudarea materialelor de bază. Modelul matematic pentru estimarea 
compoziţiei chimice a sudurii la imbinarea materialelor utilizate în 
construcţiile sudate.  

Idem  

C8. Algoritmul general al analizei cu elemente finite în problemele 
de transfer termic. Funcţionala transferului de căldură. Ipoteze, 
precizări şi condiţii de simulare la sudare.  

Idem  

C9-C10. Modelarea numerica si analiza distribuţiei temperaturilor 
pentru cazul sursei de sudare staţionare. Simularea procesului de 
sudare in puncte a materialelor utilizate în construcţiile sudate 

Idem  

C11-C12. Modelarea numerica si analiza distribuţiei temperaturilor 
pentru cazul sursei de sudare mobile. Simularea procesului de 
sudare a materialelor utilizate în construcţiile sudate 

Idem  

C13-C14. Modelarea numerica si analiza efectului de suprapunere a 
campurilor termice la sudarea multiarc si/sau multisarma. Simularea 

Idem  
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 Competente generale: 
• C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei industriale şi mecanice ................. 2 credite 
• C4. Modelarea şi simularea proceselor de sudare............................................................................... 4 credite  
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 • CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de 
adaptare şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare.................................... 1 credit 

• CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a 
comunicării, prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării 
structurilor, sistemelor şi tehnologiilor de sudare ................................................................................ 1 credit 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Cunoaşterea etapelor de modelare cu element finit si simularea 

câmpurilor termice induse de procesele de sudare 
7.2 Obiectivele specifice  • Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind sursele termice şi 

transferul termic în îmbinările sudate 
• Analiza cu element finit a câmpurilor termice în îmbinările sudate 
• Simularea proceselor de sudare prin topire 



procesului de sudare sub strat de flux in varianta tandem. 
Bibliografie 
1. Scutelnicu E., Iordachescu M., Blasco M., Iordachescu D., Arc Welding of Dissimilar Metals: FEA and 

Experiments, 8th International Conference on Trends in Welding Research, June 2-6 2008, Pine Mountain, Georgia 
USA, ASM International, pag. 241-246. 

2. Scutelnicu E., Iordachescu M., Georgescu B., Analytical Models for Temperature Prediction on Welding, 1st 
International congress on welding and joining technologies, Madrid, Spain, 7-9 Octombrie, 2008, pag. 313-320. 

3. Scutelnicu, E., Iordachescu, M., Iordachescu, D., Spot Fusion Welding Simulation, Welding in the World, vol. 51 
SPI, International Institute of Welding, France,  2007, ISSN 0043-2288, pp. 701-710. 

4. Scutelnicu E., Iordachescu, M., Iordachescu, D., Dissimilar Metals Welding: Mathematical Modeling and 
Experiments, JOM-14, Fourteenth International Conference on the Joining of Materials and The 5th International 
Conference on Education in Welding, organized by JOM-Institute, April 29-May 2, 2007, Helsingor, Denmark. 

5. Scutelnicu E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2007. 
6. Scutelnicu, E., Simularea prin Element Finit a Proceselor Termice din Imbinarile Sudate Eterogene, Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2004. 
7. Scutelnicu, E., Constantin, E., Iordachescu, D., Modelarea Proceselor Termomecanice de Asamblare Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2003. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
L1. Modelarea analitică a participaţiei şi compoziţiei chimice în 
îmbinările sudate 

Expunere liberă. 
Elaborare model analitic. 
Discuţii. 

 

L2. Elaborarea algoritmilor de analiză a câmpurilor termice din 
procesele de sudare 

Expunere liberă. 
Elaborare algoritm de 
analiză a câmpului termic. 
Discuţii. 

 

L3. Modelarea numerică şi simularea procesului de sudare cu 
sursă staţionară circulară a unei îmbinări sudate oţel carbon-oţel 
inoxidabil. 

Expunere liberă. 
Elaborare model numeric 
cu elemente finite. 
Discuţii. 

 

L4. Modelarea numerică şi simularea procesului de sudare cu 
sursă staţionară circulară a unei îmbinări sudate oţel carbon-cupru 

Idem  

L5. Modelarea numerică şi simularea procesului de sudare cu 
sursă staţionară eliptică a unei îmbinări sudate oţel carbon-otel 
inoxidabil 

Idem  

L6. Modelarea numerică şi simularea procesului de sudare cu 
sursă staţionară eliptică a unei îmbinări sudate oţel carbon-cupru 

Idem  

L7-L8. Modelarea numerică şi simularea procesului de sudare cu 
sursă permanentă mobilă a unei îmbinări sudate oţel carbon-oţel 
naval 

Idem  

L9-L10. Modelarea numerică şi simularea procesului de sudare 
cu sursă permanentă mobilă a unei îmbinări sudate oţel carbon-
cupru 

Idem  

L11. Etapele procesării şi interpretării rezultatelor modelării şi 
simulării proceselor de sudare prin topire 

Discuţii şi interpretări 
rezultate numerice. 

 

L12. Analiza câmpurilor termice simulate. Metode de validare 
experimentală a modelelor numerice  

Idem  

L13. Analiza ciclurilor termice simulate. Metode de validare 
experimentală a ciclurilor termice  

Idem  

L14. Susţinerea unui proiect de modelare şi simulare a unui 
proces de sudare - Studiu de caz 

Expunere libera. Intrebari. 
Discutii.  

 

Bibliografie 
1. Scutelnicu E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2007. 
2. Scutelnicu, E., Simularea prin Element Finit a Proceselor Termice din Imbinarile Sudate Eterogene, Editura 

Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2004. 
3. Scutelnicu, E., Constantin, E., Iordachescu, D., Modelarea Proceselor Termomecanice de Asamblare Editura 



Fundatiei Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2003. 
4. Scutelnicu E., Modelarea Proceselor Termomecanice de Asamblare, Indrumar de laborator,  Editura Fundatiei 

Universitare Dunarea de Jos din Galati, 2003. 

 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor predate la 
curs.  

 
 
 
Test pe calculator. Suţinere temă 
casă. Discuţii, analiză, întrebări.  

67% 

Gradul de asimilare al 
cunoştinţelor si tehnicilor de 
modelare matematica 
Abilitate în a analiza si interpreta 
influenta marimilor de proces 
asupra rezultatelor finale ale 
modelarii cu elemente finit 

10.5 Seminar/laborator 
Prezenţa la lucrările de laborator Discuţii tematice. Participare activă 

la activităţile de laborator. 33% Gradul de îndeplinire al cerinţelor 
specifice  

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea algoritmului de modelare cu elemente finite specific simulării fenomenelor termice induse de 

procesul de sudare 
• cunoaşterea setului de date de intrare specific modelarii cu elemente finite a câmpului termic dezvoltat in 

timpul procesului de sudare 
• capacitatea de sinteza, analiza si interpretare a rezultatelor rulării modelelor numerice elaborate 
• participare obligatorie şi activă la activităţile de laborator. 

 
 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
03.02.2016 Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU SL dr. ing. Carmen Cătălina RUSU 
  

  
Data avizării în departament Semnătura directorului departamentului 
08.02.2016 Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 

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

• Însuşirea cunoştinţelor privind modelarea matematica si simularea proceselor de sudare prin topire. 
• Abilitatea de a interpreta si analiza rezultatele numerice si a decide asupra măsurilor de eliminare sau 

diminuare a efectelor negative induse de procesul de sudare în structurile sudate complexe. 
• Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile practice şi atitudine pozitivă şi responsabilă 

faţă de domeniul ştiinţific şi  profesie. 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea structurilor sudate complexe 
2.2 Titularul activităţilor de curs Ş.L. dr. ing. Vişan Daniel 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Ş.L. dr. ing. Vişan Daniel 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 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   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 72 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 52 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  48 
Tutoriat  12 
Examinări  
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 184 
3.9 Total ore pe semestru 240 
3. 10 Numărul de credite 8 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Mecanică, Rezistenţa materialelor 
4.2 de competenţe Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei pe 

baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotată corespunzător,  videoproiector, flipchart 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laboratoare dotate cu sisteme de calcul, intranet, internet 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C2. Proiectare avansată a construcțiilor sudate complexe  (4 credite) 
C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie (1 credit) 
C5. Proiectarea sistemelor avansate de robotizare și monitorizare a proceselor de sudare  (1 credit)   



 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Construcții metalice din oţel şi domenii de utilizare. Tehnici de 
îmbinare şi de prindere conform normelor EUROCODE 3 – 2 ore 

Expunere liberă / 
Utilizare 
videoproiector pentru 
scheme, diagrame, 
instalaţii etc. 
 

 

2. Elemente de calcul în proiectarea structurilor sudate: calculul 
la solicitarea statică a îmbinărilor sudate cap la cap, de colţ, prin 
suprapunere şi în T, solicitate static – 3 ore 

 

3. Elemente de calcul la oboseală a structurilor sudate  – 3 ore  
4. Calculul tensiunilor  şi deformaţiilor din structurile sudate 
cauzate de procesul de sudare – 4 ore 

 

5. Proiectarea şi calculul pârghiilor şi tijelor sudate – 2 ore  
6. Proiectarea şi calculul corpurilor de lagăr sudate – 2 ore  
7. Proiectarea şi calculul roţilor sudate – 2 ore  
8. Proiectarea grinzii cu inimă plină şi calculul la încovoiere - 2 
ore 

 

9. Proiectarea grinzii cu zăbrele. Solicitări compuse – 2 ore  
10. Proiectarea stâlpilor metalici şi calcul solicitării la flambaj – 2 
ore 

 

11. Proiectarea şi calculul conductelor magistrale în teoria de 
membrană a învelişurilor cilindrice subţiri – 2 ore 

 

12. Proiectarea şi calculul conductelor magistrale în teoria de  
momente a învelişurilor cilindrice subţiri – 2 ore 

 

Bibliografie 
1. Constantin E. – Proiectarea maşinilor, utilajelor şi construcţiilor sudate. Ed.Univ.”Dunărea Jos”, Galaţi, 1981. 
2. Mateescu D., Caraba I. – Construcţii metalice. E.T.Bucureşti, 1980. 
3. Popescu V. – Construcţii metalice. E.T.Bucureşti, 1975. 
4. Dalban C., Juncan N., Varga A. – E.D.P.Bucureşti, 1976. 
5. Munteanu I. – Calculul structurilor spaţiale în formulare matricială. Ed.Facla Bucureşti, 1973. 
6. Cheşa I., s.a. – Alegerea şi utilizarea oţelurilor. E.T.Bucureşti, 1984. 
7. *** Standardul European SR EN 1990 Eurocode 3: Bazele proiectării structurilor. 
8. *** Standardul European SR EN 1993 -1 -1. 
9. *** Standardul European SR EN 1993 -1 - 8. 
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 CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare  (1 credit) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare  (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea metodelor de proiectare constructivă și aplicarea metodelor de 

calcul în proiectarea structurilor sudate complexe 
 

7.2 Obiectivele specifice  − Identificarea şi înţelegerea solicitărilor la care sunt supuse structurile sudate 
complexe; 

− Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de calculul la solicitări statice şi la 
oboseală a îmbinărilor sudate;  

− Calculul tensiunilor  şi deformaţiilor din structurile sudate complexe cauzate 
de procesul de sudare.  



8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Calculul îmbinărilor sudate cap la cap, de colţ şi prin 
suprapunere – 1 oră 

Discuţii interactive, 
echipament didactic, 
aplicatie practica 

 

2. Aplicarea metodelor de proiectare pentru calcul pârghiilor şi 
tijelor sudate – 1 oră 

 

3. Calcul de dimensionare şi verificare a sudurilor dintr-un stâlp 
sudat – 1 oră 
4. Calcul de dimensionare şi verificare a sudurilor dintr-un 
rezervor sudat – 1 ora 
5. Calcul de dimensionare şi verificare a sudurilor dintr-o roată 
dinţată – 1 ora 
6. Calcul de dimensionare şi verificare a sudurilor dintr-o grindă 
sudată cu inimă plină – 1 ora 
7. Calcul de dimensionare şi verificare a sudurilor orbitale dintr-o 
conductă de gaz 

 

Bibliografie 
1. Constantin E., Proiectarea maşinilor, utilajelor şi construcţiilor sudate, vol. I , Galaţi 1981. 
2. Constantin E., Proiectarea maşinilor, utilajelor şi construcţiilor sudate, vol. II , Galaţi 1983. 
3. Mateescu, D – Construcţii metalice – Calculul și proiectarea elementelor de otel – Ed. Tehnica 1980. 
4. *** DOC IIS 249-67 – Recomandation pour la conception des constructions soudeé á l’arc  
5. *** DOC IIS 277-69 – The influences of parent and filler metals on the value of the λ and β coefficient in σe 
6. *** DOC IIS 156-63 – Calculation of Welding joints submitted to static loads 
7. *** DOC IIS 139-64 – Formules de calcul des assemblages soudeé 
8. *** Standardul European SR EN 1990 Eurocode 3: Bazele proiectării structurilor. 
9. *** Standardul European SR EN 1993 -1 -1. 
10. *** Standardul European SR EN 1993 -1 - 8. 
8.3 Proiect Metode de predare Observaţii 
Proiectarea unei grinzi cu zăbrele în sistem triunghiular 
dimensionată la o sarcină de ............ [t/m] și având o deschidere 
de ......... [m] 

  

Bibliografie 
1. Mateescu D., Construcţii metalice – Calculul și proiectarea elementelor de otel, Editura Tehnica 1980. 
2. Dalban C., Construcţii cu structura metalica, Editura Didactica şi Pedagogica 1997. 
3. *** Standardul European SR EN 1990 Eurocode 3: Bazele proiectării structurilor. 
4. *** Standardul European SR EN 1993 -1 -1. 
5. *** Standardul European SR EN 1993 -1 - 8. 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor Examen scris + oral 

70% 
Abilitate în a efectua corelaţii 
între noţiunile învăţate 
Abilitatea de a se exprima 
tehnic 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la lucrări Discuţii tematice 

30% Gradul de îndeplinire a 
cerinţelor specifice 
Abilitatile practice 

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

- Rezultele activității de cercetare se regăsesc în dezvoltarea abilităţilor identificării şi înţelegerii conceptelor 
de specialitate din domeniul proiectării structurilor sudate complexe. 



10.6 Proiect Elaborarea calculelor si 
realizarea desenului 

Proiect scris si desen de ansamblu 100% 

10.7 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea tipului de solicitare şi a metodei de calcul. 
Cunoaşterea datelor de proiectare caractersitice grinzilor cu zabrele. 
Participarea efectivă la activităţile cu prezenţă obligatorie 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
01.04.2016 S.l. dr. ing. Vişan Daniel S.l. dr. ing. Vişan Daniel 

  
  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

04.04.2016 

Prof. dr. ing. Păunoiu Viorel 

 
 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Activitate practică de cercetare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Îndrumătorii ştiinţifici ai lucrărilor de disertaţie 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar/laborator/proiect 

Îndrumătorii ştiinţifici ai lucrărilor de disertaţie 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OB 
 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 10 din care:   3.2 curs - 3.3 proiect 10 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 140 din care:   3.5 curs - 3.6 proiect 140 
Distribuţia fondului de timp   
Cercetare bibliografică 80 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 80 
Sinteză bibliografică 28 
Pregătirea temei de cercetare  100 
Consultaţii 20 
Examinări 2 
3.7 Total ore studiu individual 310 
3.9 Total ore pe semestru 450 
3. 10 Numărul de credite 15 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Aplicarea metodelor de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării 

Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei sudării 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Nu este cazul

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Nu este cazul



 
 

 
 
8. Conţinuturi 

8.2. Aplicații (laborator/proiect) Metode de predare Observaţii 

Elaborarea unei teme de cercetare în ingineria sudării,  
particularizată pentru fiecare student, în funcţie de tema lucrării 
de disertație şi de cadrul didactic coordonator:  
- elaborarea unui studiu bibliografic orientat spre tema abordată; 
- realizarea unei sinteze bibliografice, cu evidenţierea elementelor 
caracteristice ale temei abordate; 
- proiectarea unui program experimental din cadrul temei 
elaborate cu evidențierea contribuțiilor personale obținute în 
urma activității de cercetare; 
- elaborarea concluziilor rezultate în urma activității de cercetare 
întreprinse; 
- redactarea unui raport ştiinţific a temei abordate.   

Lucru individual și 
verificări periodice 

 

Bibliografie - Se elaborează de catre fiecare îndrumător de proiect de disertație 
Bibliografia minimală de consultat, în vederea întocmirii sintezei bibliografice este de 10 articole din ultimii 2 ani. 
Aceasta trebuie să cuprindă rezultate ale cercetărorilor din domeniu, în laboratoare de cercetare din minim 3 țări. 
 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării (1 credit) 
C2. Proiectare avansată a construcțiilor sudate complexe  (1 credit) 
C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie (1 credit) 
C4. Modelarea şi simularea proceselor de sudare (1 credit)
C5. Proiectarea sistemelor avansate de robotizare și monitorizare a proceselor de sudare (1 credit) 
C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate  (1 credit) 
C7. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare  (1 credit) 
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CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării.  (2 credite) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare   (2 credite) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare (4 credite) 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea de abilitaţi și competențe de cercetare și proiectare în domeniul 

ingineriei sudării. 
7.2 Obiectivele specifice  Asimilarea de cunoştinţe si abilităţi privind: 

- integrarea cunoștințelor în cercetarea din domeniul ingineriei sudării;  
- cercetarea și proiectarea unei construcții sudate metalice sudate;  
- elaborarea procedurilor de sudare pentru tema aleasă; 
- testarea și validarea aplicaţiei realizate; 
- elaborarea unui raport stiinţific. 

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



 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 
Nu este cazul 

- - 

10.5 Aplicații 
Pe baza rezultatelor practice și 
calității raportului științific 
elaborat  

Examinare orală 
Evaluare raport științific 
(predarea către cadrul didactic 
coordonator a unui referat de specialitate, 
întocmit pe parcursul activităţii) 

60% 
40% 

 
 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Condiţia minimă de promovare: media aritmetică ponderată a celor două tipuri de activităti evaluate să fie  
 minim 5 (cinci).   
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   
 

03.02.2016 
 

- - 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
08.02.2016 

 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 

- Rezultele activității de cercetare se regăsesc în dezvoltarea abilităţilor identificării şi înţelegerii conceptelor de 
specialitate din domeniul ingineriei sudării.  



 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Elaborarea lucrării de disertaţie 
2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar/laborator/proiect 

Îndrumătorii ştiinţifici ai lucrărilor de disertaţie 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare V 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 - 3.3 proiect 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs - 3.6 proiect 56 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 150 
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  200 
Tutoriat  20 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 394 
3.9 Total ore pe semestru 450 
3. 10 Numărul de credite 15 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • lucrare de licenţă, proiecte de specialitate 
4.2 de competenţe • cunoaşterea metodelor de cercetare şi prelucrare a datelor experimentale 

• cunoaşterea etapelor de întocmire a unui proiect de cercetare 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• sala dotată cu sistem video, rețea de calculatoare, intranet, internet 
• laboratoare de cercetare dotate cu sisteme de sudare, monitorizare şi echipamente de 

investigare 



 

 

 
 

8. Conţinuturi 

8.2 Proiect Metode de predare Observaţii 

1. Stabilirea conținutului lucrării de disertaţie specific 
programului de studii universitare de masterat: stadiul actual al 
cercetărilor în domeniul temei date, cercetare, testare, 
implementare, analiză şi interpretare rezultate, concluzii finale, 
referinţe bibliografice actuale.  
Exemple:  
- dezvoltare de modele 2D, 3D pentru simularea unui proces de 
sudare,  
- caracterizarea unor îmbinări sudate similare/disimilare 
- proiectare şi verificare structura sudată complexă  
- dezvoltare soluţie tehnică de robotizare a procesului/proceselor 
de sudare 
- proiectare sistem de monitorizare a procesului de sudare 
- dezvoltare soluţii tehnice pentru asigurarea calităţii îmbinărilor 
sudate similare/disimilare.  

Stabilirea temei de cercetare, 
explicaţii, discuţii, concluzii 

 

2. Planificarea activităților de studiu bibliografic, cercetare 
teoretică şi experimentală, prelucrarea datelor, analiza şi 
interpretarea rezultatelor, elaborarea lucrării de disertaţie  

Stabilirea termenelor 
activităţilor incluse în planul 

de cercetare 

 

3. Elaborarea stadiului actual al cercetărilor Documentare, discuţii  
4. Cercetări propuse în planul activităţilor Documentare, derulare plan 

de cercetări 
 

6. Competenţele specifice acumulate  
C
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 C1. Cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei sudării (1 credit) 

C2. Proiectare avansată a construcțiilor sudate complexe  (1 credit) 
C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie (1 credit) 
C4. Modelarea şi simularea proceselor de sudare (1 credit) 
C5. Proiectarea sistemelor avansate de robotizare și monitorizare a proceselor de sudare (1 credit) 
C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate  (1 credit) 
C7. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare  (1 credit) 
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CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării.  (2 credite) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare   (2 credite) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare (4 credite) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Pregătirea lucrării de disertaţie pentru o temă de cercetare stabilită cu 

îndrumătorul ştiinţific 
7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor în proiectarea şi 

simularea proceselor de sudare. Valorificarea rezultatelor cercetărilor teoretice 
şi experimentale în cadrul unei manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări 
științifice studențeşti, workshop, seminarii, prezentări în departament). 



5. Prelucrarea datelor/rezultatelor obţinute în cadrul planului de 
cercetare 

Aplicarea metodelor de 
prelucrare a 

datelor/rezultatelor obţinute 
în planul de cercetare 

 

6. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în cadrul planului 
de cercetare 

idem  

7. Redactarea lucrării de disertaţie Colectarea şi editarea 
informaţiilor din toate 

etapele parcurse utilizând 
aplicaţii specifice 

 

8. Elaborarea prezentării lucrării de disertaţie  

Bibliografie: 
1.Ghidul de redactare a lucrării de disertaţie 
2. Referinţe bibliografice recomandate de îndrumătorul ştiinţific 
3. Referinţe bibliografice identificate în faza de elaborare a stadiului actual al cercetărilor 
4. Referinţe bibliografice internet, cataloage de specialitate, standarde naţionale şi internaţionale/europene 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Proiect 

Verificarea atingerii 
obiectivelor generale şi 
specifice 

Verificarea termenelor stabilite de 
îndrumătorul ştiinţific. 10% 

Verificarea modului de îndeplinire a 
etapelor lucrării de disertaţie. 30% 

Verificarea soluţiilor tehnice şi a 
rezultatelor obţinute 30% 

Verificarea respectării ghidului de 
elaborare a lucrării de disertaţie 20% 

Diseminarea rezultatelor cercetărilor 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Obţinerea unor rezultate originale în domeniul programului de studii universitare de masterat Proiectare şi Simulare în 
Ingineria Sudării.  Elaborarea lucrării de disertaţie în termenele fixate cu îndrumătorul ştiinţific şi susţinerea 
examenului de finalizare a studiilor.  
 
 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura absolventului 

Semnătura îndrumătorului ştiinţific al 
lucrării de disertaţie 

01.02.2016  -  
   
Data avizării în departament  Semnătura directorului de departament 
08.02.2016 Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 
 
 
 

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

• Competenţele dobândite oferă absolvenţilor oportunităţi pentru angajarea în conformitate cu ocupaţiile  COR, 
enumerate în suplimentul de diplomă 



ANEXA nr. 3 la metodologie 
 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Identificarea şi analiza defectelor din  îmbinările sudate 
2.2 Titularul activităţilor de curs Sl. dr. ing. Bogdan Georgescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Sl. dr. ing. Bogdan Georgescu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  3 2.6 Tipul de evaluare Verificare 2.7 Regimul disciplinei OP 
 
 
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 1 
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 și notițe 76 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  50 
Tutoriat  8 
Examinări 6 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 

 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Bazele proceselor de sudare 
4.2 de competenţe • Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor de asigurare a calităţii în procesele industriale 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sala de curs dotata corespunzător 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laborator dotat cu echipamente şi probe de control specifice 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie .............................. (2 credite) 
C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate .......................................................................... (3 credite) 



 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Defecte si metode de control în inginerie – 4 ore Prelegere liberă. 
Explicarea principiilor, 
proceselor, metodelor si 
echipamentelor, la nivel 
de master.  
Utilizare videoproiector 
pentru principii, 
procese, metode. 

 
- Metode de control specifice îmbinărilor sudate – 4 ore 
- Controlul cu lichide penetrante. Identificarea şi analiza 
defectelor – 2 ore 
- Controlul magnetic. Identificarea şi analiza defectelor – 4 ore 
- Controlul ultrasonic. Identificarea şi analiza defectelor – 6 ore 
- Controlul cu radiaţii penetrante. Identificarea şi analiza 
defectelor – 6 ore 
- Controlul etanşeităţii. Aplicaţii industriale – 2 ore 
Bibliografie:  
1. Georgescu V. , Controlul imbinarilor si produselor sudate – Curs si Test pentru verificarea cunostiintelor. Format 
A5, Universitatea din Galati, 2005 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Defectele îmbinărilor sudate prin topire. Exemple Prezentare si explicare  
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 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării ....................................................................................................................................................... (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare ...................................................... (1 credit) 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare   

− Cunoaşterea modului de evoluare si de dezvoltare, in ţara noastră si pe plan 
mondial, a  metodelor de control a imbinarilor sudate ;  

− Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice controlului 
nedistructiv; 

− Explicarea şi interpretarea unor mecanisme de punere in evidenta a 
defectelor; 

− Formarea unei concepţii sistemice asupra metodelor de control nedistructiv;  
− Cunoaşterea metodelor de control distructiv si nedistructiv a imbinarilor 

sudate.  
2. Instrumental-aplicative  
− Cunoaşterea tehnologiilor de control şi utilizarea acestora în diferitele  

aplicatii practice industriale; 
− Dezvoltarea capacităţii ingineresti de utilizare echipamentelor si instalatiilor 

de control si de selectare a lor pentru realizarea unor produse industriale de 
inalta competitivitate. 

7.2 Obiectivele specifice  − Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei 
ingineresti; 

− Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul tehnic; 
− Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile de 

procesare a bunurilor materiale; 
− Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca şi îndeosebi pentru 

pregătirea tehnica a studentului, componentă esenţială a reformei industriale 
în România. 



Analiza macroscopică a îmbinărilor sudate. Studii de caz materiale si 
echipamente laborator. 
Determinări 
experimentale cu 
echipamentele din 
dotare pe probe sudate 
şi epruvete 

Controlul geometriei îmbinărilor sudate. Studii de caz 
Controlul cu lichide penetrante. Studii de caz 
Controlul cu pulberi magnetice. Studii de caz 
Controlul ultrasonic al îmbinărilor sudate. Studii de caz 
Interpretarea radiografiilor îmbinărilor. Stabilirea calităţii 
îmbinărilor sudate pe baza radiografiilor 
Bibliografie 
1. Georgescu B., Controlul produselor si imbinarilor sudate – Curs, Teste si Indrumar de laborator, Ebook. Editura 
Fundatiei Universitare “Dunarea de Jos” – Galati, 2008. 

 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Gradul de asimilare a principiilor 
si metodelor de control. 

Examen scris (test grilă) și la cerere examen 
oral. Discutii, intrebari. 75 % 

10.5 Seminar/laborator 
Capacitatea de aplicare în practică 
a metodelor si principiilor 
predate. 

Capacitatea de aplicare practică a metodelor 
de control. 25 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea metodelor de control; 
• Alegerea metodei optime de control pentru cazuri concrete; 
• Executarea practică a metodelor de control. 

 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
 
01.04.2016 

Sl. dr. ing. Bogdan GEORGESCU   

 

Sl. dr. ing. Bogdan GEORGESCU 

 
   
Data avizării în catedră  Semnătura directorului  de departament 
04.04.2016 
 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
- Cunoaşterea metodelor de control distructiv si nedistructiv a imbinarilor sudate;    
- Cunoaşterea tehnologiilor de control şi utilizarea acestora în diferitele  aplicatii practice industriale; 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Ecotehnologii de sudare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu 
2.3 Titularul activităţilor de lucrări Prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OP  
 
 
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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 90 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  50 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Bazele proceselor de sudare 
4.2 de competenţe Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor privind dezvoltarea de tehnologii şi procese de fabricaţie 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sală de curs dotată cu videoproiector , tablă 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu echipamente de sudare MIG-MAG 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C3. Proiectarea tehnologiilor de sudare avansate şi implementarea lor în industrie (3 credite) 
C6. Controlul şi asigurarea calităţii îmbinărilor sudate (2 credite) 
 



 
 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Potenţialul de risc la sudare - 1 oră Expunere liberă, 
videoproiector 

 
Gaze rezultate în urma operaţiilor de sudare - 1 oră  
Constituenţii metalici ai fumului rezultat la sudare - 1 oră  
Elaborarea de sârme tubulare cu emisii reduse de fum - 1 oră  
Determinarea noxelor la sudarea mecanizată MAG - 6 ore  
Analizele SEM și EDX ale microparticulelor rezultate la sudarea 
mecanizată MAG - 6 ore 

 

Sudarea mecanizată MAG cu sârme tubulare obișnuite și 
ecologice pe suport ceramic plat - 6 ore 

 

Sudarea mecanizată subacvatică hiperbarică uscată MAG-M cu 
sârmă tubulară ecologică pe suport ceramic plat - 6 ore 

 

Bibliografie: 
1. Aichele, G., 116 Reguli de sudare în mediu de gaz protector, Editura Sudura, Timişoara, ISBN 978 - 973 - 8359 - 59 
- 8, 2011. 
2. Anghelea, N., Matragoci, C., Grigoraş, A., Popovici, V., Sudarea în mediu de gaze protectoare, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1981. 
3. Bindiu, O., Druţu, T., Ocheşel, M., Constantinescu, S., Drăghici, V., Gherghe, L., Manualul sudorului naval, Damen 
Shipyard Galaţi, 2007. 
4. Burcă, M., Negoiţescu, S., Sudarea MIG-MAG, Editura Sudura, Timişoara, ISBN  973 - 8359 - 22 - 8, 2004. 
5. Frîncu, O., Cercetări teoretice şi experimentale privind sudarea mecanizată MAG pe suport ceramic folosind sârme 
tubulare ecologice, Teză de doctorat, Universitatea ″Dunărea de Jos″ din Galaţi, 2012.   
6. Gheonea, M.C., Cercetări privind sudarea mecanizată subacvatică hiperbarică uscată MAG cu sârmă tubulară 
ecologică, Teză de Doctorat, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2015. 
7. Machedon-Pisu, T., Machedon-Pisu, E., Tehnologia sudării prin topire - Procedee de sudare, Editura Lux Libris, 
Braşov, ISBN  973 - 8359 - 22 - 8, 2009. 
8. Mihăilescu D., Mihăilescu A., Lupu G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura Fundației 
Universitare "Dunărea de Jos" Galați, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2004. 
9. Vişan, D., Tehnologii de sudare, Curs şi îndrumări de laborator, Editura Fundaţiei Universitare ″Dunărea de Jos″ din 
Galați, ISBN 978 - 973 - 627 - 430 - 5, 2008. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării. (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare. (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenților cu cunoștințe din domeniul ecotehnologiilor de 

sudare, conform standardelor naționale și internaționale;  
Formarea unei concepţii sistemice asupra  ecotehnologiilor de sudare; 
Dezvoltarea abilităților studenților în metodologia de elaborare a  
ecotehnologiilor de sudare şi de selectare a lor, pentru realizarea unor produse 
industriale de înaltă competitivitate, în condiții de risc minim pentru sudori și 
operatori sudori. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea modului de elaborare a ecotehnologiilor de sudare şi aplicarea 
acestora la realizarea construcţiilor metalice sudate; 
Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei inginereşti; 
Dezvoltarea capacităţilor de cercetare tehnologică;  
Dezvoltarea capacităţilor de gândire proiectivă în domeniul ingineriei sudării. 



10. Zgură, G., Iacobescu, G., Ronţescu, C., Cicic, D., Tehnologia sudării prin topire, Editura Politehnica Press, 
Bucureşti, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2007. 
11. *** SR EN ISO 14341 - 2008: Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod şi depuneri prin sudare pentru 
sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 
12. *** SR EN ISO 17632 - 2008: Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără 
gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 
13. *** SR EN ISO 14175 - 2008: Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea 
prin topire şi procedee conexe. 
14. *** Ceramic Backing Materials, Lincoln Electric Europe. 
15. *** Katbak Ceramic Weld Backing, Gullco. 
16. *** SR EN ISO 15011/1 - 2010: Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru 
prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1: Determinarea debitului de emisie de fum în timpul sudării cu arc electric şi 
colectarea pentru analiză a fumului. 
17. *** SR EN ISO 15011/2 - 2010: Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru 
prelevarea fumului şi gazelor. Partea 2: Determinarea debitului de emisie de monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon 
(CO2), monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) în timpul sudării cu arc electric, tăierii şi găuririi. 
18. *** SR EN ISO 15011/3 - 2010: Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru 
prelevarea fumului şi gazelor. Partea 3: Determinarea debitului de emisie de ozon în timpul sudării cu arc electric. 
19. *** SR EN ISO 15011/4 - 2006/A1 - 2009: Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator 
pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fumuri. Amendament 1. 
20. *** SR EN ISO 15011/5 - 2012: Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru 
prelevarea fumului şi gazelor. Partea 5: Identificarea produselor de degradare termică generală la sudarea sau tăierea 
produselor compuse în întregime sau parţial din materiale organice, prin piroliză-cromatografie în fază gazoasă-
spectrometrie de masă. 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Determinarea noxelor la sudarea mecanizată MAG cu sârme pline 
și tubulare obișnuite - 2 ore 

Expunere liberă, 
discuţii interactive, 
calculatoare, 
standarde, 
aplicații practice 
 

 

Determinarea noxelor la sudarea mecanizată MAG cu sârme pline 
și tubulare ecologice - 2 ore 

 

Analizele SEM și EDX ale microparticulelor rezultate la sudarea 
mecanizată MAG cu sârme pline și tubulare obișnuite - 2 ore 

 

Analizele SEM și EDX ale microparticulelor rezultate la sudarea 
mecanizată MAG cu sârme pline și tubulare ecologice - 2 ore 

 

Sudarea mecanizată MAG cu sârmă tubulară plină obișnuită și 
sârmă tubulară cu pulberi metalice ecologică pe suport ceramic 
plat în poziția vertical ascendent - 2 ore 

 

Sudarea mecanizată subacvatică hiperbarică uscată MAG-M cu 
sârmă tubulară cu pulberi metalice ecologică pe suport ceramic 
plat în poziția vertical ascendent - 2 ore 

 

Măsuri pentru protejarea sudorului - 2 ore  
Bibliografie: 
1. Frîncu, O., Cercetări teoretice şi experimentale privind sudarea mecanizată MAG pe suport ceramic folosind sârme 
tubulare ecologice, Teză de doctorat, Universitatea ″Dunărea de Jos″ din Galaţi, 2012.   
2. Gheonea, M.C., Cercetări privind sudarea mecanizată subacvatică hiperbarică uscată MAG cu sârmă tubulară 
ecologică, Teză de Doctorat, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2015. 
3. Mihăilescu D., Mihăilescu A., Lupu G., Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura Fundației 
Universitare "Dunărea de Jos" Galați, ISBN 978 - 973 - 7838 - 57 - 5, 2004. 
4. *** SR EN ISO 14341 - 2008: Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod şi depuneri prin sudare pentru 
sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 
5. *** SR EN ISO 17632 - 2008: Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz 
protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare. 
*** SR EN ISO 14175 - 2008: Materiale consumabile pentru sudare. Gaze şi amestecuri de gaze pentru sudarea prin 
topire şi procedee conexe. 
 
 



 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor Examen scris 

70% 
Abilitate în a efectua corelaţii 
între noţiunile învăţate 
Abilitate de a se exprima 
tehnic 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la lucrări Discuţii tematice 

30% Gradul de îndeplinire a 
cerinţelor specifice 
Abilitățile practice 

10.7 Standard minim de performanţă 
Obţinerea a minim 50 % din punctajul examenului scris şi obţinerea a minim 50 % din punctajul total (pentru nota 5). 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 
01.04.2016 Prof. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU  Prof. dr. ing. Dănuț MIHĂILESCU 

 
 
   

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
04.04.2016 

 

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este dezvoltat în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniul elaborării   
ecotehnologiilor de sudare pentru diferite aplicații din realizarea structurilor metalice,  în condiții de risc minim pentru 
sudori și operatori sudori. 



 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OP 
 
 
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 și notițe 64 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  30 
Tutoriat  12 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea  Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Prelucrarea datelor experimentale,  Management. Metode statistice aplicate în ingineria 

sudării 
4.2 de competenţe • Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice ingineriei industriale şi mecanice, pe 

baza identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate 
din disciplinele fundamentale. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Sala de curs dotată corespunzator, videoproiector, flipchart 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Laboratoare dotate cu sisteme de calcul, retea intranet,  internet 

1 
 



 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Termeni şi definiţii specifici domeniului CDI. Cercetarea 
fundamentală. Cercetarea aplicativă. Dezvoltarea experimentală. 
Criterii complementare pentru a diferenţia activităţile de C-D de 
alte activităţi ştiinţifice, tehnologice şi industriale. Inovarea 
tehnologică de produs. Inovarea de proces. Definiţii specifice 
evaluării cercetarii - 4 ore 

Prelegere liberă şi 
utilizare 

videoproiector. 
Explicare concepte, 

strategii. Discutii 

 

Definitii Eurostat. Definiţii specifice sistemului de cercetare-
dezvoltare-inovare românesc. Plan naţional CDI. Program CDI. 
Proiect CD - 2 ore 

Idem  

Politici şi strategii de cercetare. Strategia cercetării în context 
organizaţional, regional, naţional şi internaţional: planificare, 
implementare, evaluare. Stabilirea priorităţilor de cercetare pe 
termen mediu şi lung. Organizarea activităţii de cercetare. 
Elaborarea planurilor operaţionale. Evaluarea cercetării. Cultura 
cercetării - 4 ore 

Idem  

Managementul resurselor umane din cercetare. Recrutarea şi Idem  

6. Competenţele specifice acumulate  
C
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• C7. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare .. ............................................. 4 credite 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

• CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a 
sarcinilor complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în 
domeniul ingineriei sudării............................................................................................................ 1 credit 

• CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de 
adaptare şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare ............................ 1 credit 

• CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a 
comunicării, prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării 
structurilor, sistemelor şi tehnologiilor de sudare ......................................................................... 1 credit 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Cunoasterea definitiilor, principiilor, politicilor si strategiilor specifice 

managementului cercetarii, dezvoltarii si inovarii 
7.2 Obiectivele specifice  • Dezvoltarea capacităţii studentilor de a elabora politici şi strategii de 

cercetare adaptate la evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei la nivel naţional şi 
european 

• Dezvoltarea capacităţii studentilor de a implementa, monitoriza şi 
evalua politicile şi strategiile de cercetare: 

• Cunoasterea mecanismelor de identificare şi atragere a surselor de 
finanţare nationale si europene pentru cercetare; 

• Dezvoltarea capacităţii studentilor de a implementa strategii de 
management a resurselor umane implicate în procesul de cercetare; 

• Cunoasterea procedurilor de monitorizare şi evaluare a rezultatelor 
obţinute în cercetare, inclusiv a performanţelor manageriale în 
domeniul cercetării. 
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selecţia personalului de cercetare. Formarea şi dezvoltarea – 
indivizilor, grupurilor de cercetare - 2 ore 
Evaluarea performanţei în cercetare. Construirea unei cariere în 
cercetare. Statutul cercetătorului şi managementul carierei - 2 ore  

Idem  

Infrastructura de cercetare. Finanţarea cercetării. Mecanisme de 
finanţare a cercetării - 4 ore 

  

Înregistrarea cercetării. Valorificarea şi exploatarea rezultatelor 
cercetărilor - 2 ore 

  

Organizarea activităților proiectului CDI. Managementul 
implementării proiectului CDI. Managementul calității 
proiectelor CDI - 2 ore 

  

Managementul financiar al proiectelor de Cercetare-Dezvoltare- 
Inovare. Managementul riscului - 2 ore 

  

Bibliografie 
[1] Agachi Serban P., Cocean R., Vizman D., Moraru C., Cucuruzan R. E., Neamt M., Malaescu S. - Managementul 
cercetarii, ISBN 978-973-0-11683-0, Bucuresti, 2011 
[2] Semenescu Augustin (Coordonatorul lucrării) - Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, 
dezvoltare, inovare, 2012 
[3] Scutelnicu, E., Oprea, R., Angheluta, L., Untu, D. – Initiere si Consiliere pentru Debutul in Afaceri, ISBN 973-30-
1929-1, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005. 
[4] Iordachescu, M., Scutelnicu, E., Iordachescu, D. – Stimularea potentialului de dezvoltare a IMM-urilor, ISBN 973-
30-1366-8, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005. 
[5] Iordachescu, M., Scutelnicu, E., Iordachescu, D., Stanca, C. – Concepte in Managementul Calitatii Totale, ISBN 
973-627-082-3, Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" din Galati, 2004. 
[6] Scutelnicu, E., Iordachescu, M., Tofan, C. – Managementul Calitatii Totale, e-book, ISBN 973-627-087-4, Editura 
Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" din Galati, 2004. 
[7] http://www.strategie-cdi, Pisoschi A.,  Dobrescu M. E. - Definitii specifice domeniului cercetarii stiintifice si 
dezvoltarii tehnologice 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Identificarea programelor nationale de finanţare a cercetării. 
Identificarea apelurilor deschise - 1 ora 

Expunere liberă. 
Documentare si lucru 

online. 
Analiza/Elaborare 

documente. Discuţii 

 

Identificarea programelor europene de finanţare a cercetării. 
Identificarea apelurilor deschise - 1 ora Idem  

Descărcare şi analiză ghid implementare proiect - 1 ora Idem  
Cerere finanţare pentru un proiect CDI. Stadiul actual al 
cercetărilor în tematica abordată - 2 ore Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Descrierea aspectelor şi 
elementelor inovative ale cercetărilor - 1 ora Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Selectarea resurselor umane 
implicate şi descrierea expertizei şi activităţii lor de cercetare - 1 
ora 

Idem 
 

Descrierea planului experimental. Etape. Activităţi. Termene. 
Rezultate - 2 ore Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Descrierea infrastructurii 
existente la coordonator şi parteneri - 1 ora Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Descrierea  infrastructurii 
achiziţionate - 1 ora Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Defalcarea bugetului 
proiectului pe capitole. Cheltuieli eligibile - 1 ora Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Management proiect. 
Diseminare - 1 ora Idem  

Cerere finanţare pentru proiect CDI. Documentaţie contractare - 1 Idem  
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http://www.strategie-cdi/


ora 
Prezentarea proiectului de cercetare elaborat - 1 ora Prezentare. Întrebări. 

Discuţii 
 

Bibliografie 
[1] Agachi Serban P., Cocean R., Vizman D., Moraru C., Cucuruzan R. E., Neamt M., Malaescu S. - Managementul 
cercetarii, ISBN 978-973-0-11683-0, Bucuresti, 2011 
[2] Semenescu Augustin (Coordonatorul lucrării) - Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, 
dezvoltare, inovare, 2012 
[3] Scutelnicu, E., Oprea, R., Angheluta, L., Untu, D. – Initiere si Consiliere pentru Debutul in Afaceri, ISBN 973-30-
1929-1, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005. 
[4] Iordachescu, M., Scutelnicu, E., Iordachescu, D. – Stimularea potentialului de dezvoltare a IMM-urilor, ISBN 973-
30-1366-8, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005. 
[5] http://uefiscdi.gov.ro/ 
[6] http://ec.europa.eu/research/index.cfm 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea cunoştinţelor predate 
la curs. Limbaj tehnic adecvat  

 
 

Examen oral. Discuţii, întrebări. 

67% Gradul de asimilare al 
cunoştinţelor 
Abilitate în a efectua corelaţii 
între noţiunile învăţate 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la lucrările de 
laborator Discuţii tematice. Participare activă la 

activităţile de laborator. 33% Gradul de îndeplinire al 
cerinţelor specifice  

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea definitiilor si termenilor specifici domeniului Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
• identificarea surselor de finantare si a apelurilor deschise pentru atragere surse de finantare in domeniul 

cercetarii 
• abilitatea de a completa o cerere de finatare pentru un proiect Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
• participare obligatorie şi activă la activităţile de laborator. 

 
Data completării,          Semnătura titularului de curs, 

Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU 
Semnătura titularului de seminar,  
Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 
03.02.2016 

  
   
Data avizării în departament, Semnătura directorului  de departament, 

Prof. dr. ing. Viorel PAUNOIU 
 
08.02.2016 

 
 

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

• Însuşirea cunoştinţelor privind programele nationale si europene de atragere a finantarii pentru cercetare 
• Abilitatea de a elabora documentatia completa pentru atragere fonduri de cercetare, documentatia de 

contractare si documentatia de raportare in domeniul CDI 
• Abilitatea de a decide asupra managementului optim al proiectului de cercetare derulat 
• Valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile practice şi atitudine pozitivă şi responsabilă 

faţă de domeniul ştiinţific şi  profesie. 
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 FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul proiectelor de cercetare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Şef. lucr. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Şef. lucr. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OP 
 
 
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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp   
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  42 
Tutoriat  22 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 168 
3.9 Total ore pe semestru 210 
3. 10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea / Departamentul Inginerie 
1.3 Departamentul Ingineria Fabricaţiei 
1.4 Domeniul de studii  Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării/ 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Management 
4.2 de competenţe • Elaborarea de modele şi proiecte specifice ingineriei industriale şi mecanice, pe baza 

identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate din 
disciplinele fundamentale. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sala de curs dotată corespunzator, videoproiector, flipchart 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laborator dotat cu calculatoare, intranet, internet, pachet aplicaţii managementul 
proiectelor. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C7. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare     (4 credite) 



 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Partea 1. Conceptul general de proiect și managementul 
proiectului     (4 ore) 
1.1. Definirea conceptului de proiect. Scopul, obiectivele și 
caracteristicile unui proiect.  
1.2. Noțiuni legate de politici, programe, proiecte și portofolii. 
Tipuri de politici, programe, proiecte naționale și europene. 
Programe operaționale regionale sau sectoriale. Organisme 
responsabile cu implementarea și monitorizarea programelor 
naționale. 
1.3. Principiile managementului proiectelor. Interdependența 
managementul programului şi managementul proiectului. 
Interdependența dintre managementul programului şi 
managementul portofoliului. 
1.4. Conceptul de Proiect vs. Organizație. Integrarea unui proiect 
în cadrul unei organizații specifice. Ierarhizarea proiectelor în 
funcție de structuri și departamente. Tipuri de finanțare în funcție 
de proiect. 

Prelegere liberă, 
interactivă, discuţii, 
explicaţii, prezentare 
de studii de caz: 
implementare în 
software-uri dedicate 
studiului 
managementului 
proiectelor 

 

Partea a 2-a. Procesele din cadrul managementului 
proiectelor     (4 ore) 
2.1. Grupuri de procese manageriale și interacțiuni. Interacţiuni 
dintre procese. Metodogii de aplicare a managementului 
proceselor proiectului. 
2.2. Planificarea proiectului. Componentele unui plan al 
proiectului. Cerinţe legate de planificarea proiectului. Scopul și 
specificaţiile proiectului. Programarea etapelor de control. 
Structura desfăşurată a activităţilor (WBS - Work Breakdown 
Structure). Structura desfășurată a organizației (OBS - 
Organization Breakdown Structure).  
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CT1. Respectarea, dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi eticii profesionale în executarea responsabilă a sarcinilor 
complexe şi în luarea deciziilor. Promovarea transmiterii de cunoştinţe performante în domeniul ingineriei 
sudării   (1 credit) 
CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă şi antreprenorial, a dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi 
respectului faţă de ceilalţi și îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi, prin dezvoltarea capacității de adaptare 
şi integrare rapidă şi eficientă în colective de cercetare şi proiectare.  (1 credit) 
CT3. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării, 
prin intermediul mijloacelor de documentare şi sinteză din domeniul ingineriei proiectării structurilor, 
sistemelor şi tehnologiilor de sudare  (1 credit) 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Cunoasterea definitiilor, principiilor, politicilor si strategiilor specifice 

managementului proiectelor de cercetare 
7.2 Obiectivele specifice  • Evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul 

organizaţiilor publice şi private; 
• Recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect; 
• Cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul 

proiectelor de cercetare; 
• Identificarea principalelor surse de finanţare pentru diverse proiecte  de 

cercetare propuse spre finanţare de instituţii publice sau private. 



2.3. Procesele din componenţa managementului proiectului. 
Procesul de inițializare și planificare strategică. Procesul de 
execuție. Procesul de monitorizare și control. Procesul de 
încheiere al proiectului. 
2.4. Noţiuni specifice managementului proiectelor de cercetare 
Partea a 3-a. Managementul integrat al proiectelor     (4 ore) 
3.1. Procesele majore ale managementului integrat al 
proiectelor. Procese de elaborare a planului proiectului. Procese 
de execuție a planului proiectului. Procese integrate de control al 
schimbărilor.  
3.2. Procesele de management integrat al proiectelor (conceptul 
PMBOK). Managementul integrării proiectelor. Managementul 
conținutului proiectelor (project scope management). 
Managementul termenelor proiectelor. Managementul costului 
proiectelor, Managementul calității în proiecte. Managementul 
resurselor umane. Managementul comunicațiilor în proiecte. 
Managementul riscurilor în proiecte. Managementul achizițiilor 
în proiecte. 

 

Partea a 4-a. Managementul ciclului de proiect (Project Cycle 
Management – PCM)     (4 ore) 
4.1. Ciclul proiectului. Principiile cheie ale PCM. Descrierea 
fazelor ciclului unui proiect (Programare, Identificare, Formulare, 
Finanțare, Implementare, Evaluare). Formatul de bază sau 
structura documentelor unui proiect sau program.  
4.2. Uneltele de bază ale managementului de proiect. Matricea 
Cadru Logic (Logical Framework): analiza necesităților, analiza 
obiectivelor, analiza problemelor, analiza stakeholderilor, analiza 
strategiilor,  definirea scopurilor,  definirea activităților, 
planificarea resurselor, definirea indicatorilor, stabilirea 
mijloacelor de măsurare (metode de elaborare, arborele 
problemelor, arborele obiectivelor), diagrama Gantt, bugetul 
proiectului (metode de evaluare și bugetare/tipuri de cheltuieli).  
4.3. Factorii calității. Definirea factorilor calității. Planificarea 
pentru calitate. 

 

Partea a 5-a. Managementul activităților     (2 ore) 
6.1. Definirea conceptului de proiect de cercetare. Scop, 
obiective și metode de abordare. 
6.2. Strategiile activităților proiectelor de cercetare. Strategia 
naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare. direcţii de acţiune, 
soluţii inovative pentru un management eficient. 
6.3. Planificarea activităţilor proiectelor de cercetare. 
Managementul activiăţilor, managementul timpului, riscuri 
posibile în desfăşurarea activităţilor din proiect 

 

Partea a 6-a. Monitorizarea și evaluarea proiectelor     (4 ore) 
5.1. Conceptul de evaluare. Principiile evaluării. Instrumentele de 
evaluare. Rigoarea metodologică. Abordarea participativă. 
Informații și resurse.  
5.2. Monitorizarea proiectelor. Monitorizarea activităților 
proiectelor utilizând liste de activități (cu procentaje de 
îndeplinire), analize în timp ale proiectului, grafice-rețea și 
diagrame Gantt de eșalonare calendaristică a activităților, 
rapoarte de execuție (lunare, trimestriale, semianuale sau anuale). 
5.3.  Criterii și indicatori de performanță. Definirea indicatorilor 
de performanță. Definirea indicatorilor cantitativi, financiari, de 
proces și de impact. Aspecte relevante pentru aprecierea 
performanței și alegerea indicatorilor de performanță.  

 



5.4. Raportarea activităților. Raportarea tehnică și financiară a 
proiectului. Elaborarea raportului de evaluare. 
5.5. Diseminarea rezultatelor. Diseminarea rezultatelor unui 
proiect. Noțiunea de sustenabilitate. 
5.6. Managementul controlului. Controlul timpului. Controlul 
resurselor umane. Controlul costurilor 
5.7. Probleme privind procesele de monitorizare şi evaluare. 
Deficienţe instituţionale. Lipsa resurselor. Probleme structurale 
ale proceselor de monitorizare şi evaluare. 
Partea a 7-a. Managementul proiectelor de cercetare     (6 ore) 
7.1. Identificarea principalelor surse de finanţare pentru proiecte  
de cercetare propuse spre finanţare de instituţii publice. 
Definirea finanţării, riscurile finanţării, etapele finanţărilor, surse 
de finanţare naţionale şi internaţionale pentru proiectele de 
cercetare propuse de instituţii publice, instrumente financiare 
7.2. Identificarea principalelor surse de finanţare pentru proiecte  
de cercetare propuse spre finanţare de instituţii private. 
Definirea finanţării, riscurile finanţării, etapele finanţărilor, surse 
de finanţare naţionale şi internaţionale pentru proiectele de 
cercetare propuse de instituţii private, instrumente financiare 
7.3. Organizarea activităților proiectelor de cercetare. 
Obiectivele și activitățile cercetare dezvoltare inovare. 
Gestionarea resurselor.  
7.4. Implementarea proiectelor de cercetare. Fazele și ciclul de 
viață al proiectelor de cercetare.  
7.5. Evaluarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare. Tipuri 
de evaluare a proiectelor de cercetare. Monitorizarea proiectelor. 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Utilizarea software-ului specific Oracle Primavera în 
managementul proiectelor de cercetare  (2 ore) 

 
Discuţii, explicaţii, 
rezolvări numerice, 
interpretare rezultate 

 

2. Utilizarea software-ului specific MS Project în managementul 
proiectelor de cercetare  (2 ore) 

 

3. Componentele managementului timpului unui proiect. 
Planificarea activităților unui proiect de cercetare   (2 ore) 

 

4. Planificarea resurselor umane în proiectele de cercetare 
dezvoltare inovare . Conducerea echipei de proiect. Managerul 
echipei de proiect. Experţii şi personalul administrativ  (2 ore) 

 

5. Determinarea necesarului de resurse materiale pentru 
proiectele de cercetare. Programarea resurselor materiale  (2 ore) 

 

6. Evaluarea proiectelor de cercetare. Tipuri de evaluare a 
proiectelor de cercetare propuse spre finanţare de instituţii 
publice sau private (2 ore) 

 



7. Monitorizarea şi controlul riscurilor în proiectele de cercetare. 
Reacţia la schimbări pe parcursul implementării.   (2 ore) 
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10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Însuşirea noţiunilor, aspectelor 
teoretice şi practice prezentate 
în cadrul cursului. Limbaj 
tehnic adecvat Verificarea cunoştintelor teoretice -  

Examen oral. Discuţii, întrebări 
 

70% Abilităţi în efectuarea 
corelaţiilor specifice 
disciplinei 

10.5 Seminar/laborator 

Activitatea desfăsurată la 
seminarii şi calitatea 
referatelor elaborate. 

Predarea către cadrul didactic a unei teme 
de specialitate, întocmită pe parcursul 

activităţii la seminarii. Participare activă 
la activităţile de laborator 

 
30% Lucrări de specialitate, 

referate sau teme de casă 
10.6 Standard minim de performanţă 

Condiţia minimă de promovare: media aritmetică ponderată a celor două tipuri de activităti evaluate să fie  
minim 5 (cinci).  Abilitatea de a completa o cerere de finanţare pentru un proiect Cercetare-Dezvoltare-Inovare 
propuse spre finanţare de instituţii publice sau private 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 Şef lucr. dr. ing. Carmen Rusu Şef lucr. dr. ing. Carmen Rusu 
 

03.02.2016 
   

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

08.02.2016 Prof. dr. ing. viorel Păunoiu 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
-  Cadrul didactic titular a utilizat experienţa personală dobândită în cadrul proiectelor în vederea identificării nevoilor 
şi asteptărilor angajatorilor din domeniu, la stabilirea conţinutului cursului şi a lucrărilor de laborator; 
- Rezultele învăţării se regăsesc în dezvoltarea abilităţilor identificării şi înţelegerii conceptelor de bază din domeniul 
managementului proiectelor de cercetare, în cunoaşterea problematicii referitoare la principalele modele şi metode de 
implementare a proiectelor de cercetare-dezvoltare inovare, propuse spre finanţare de instituţii publice sau private.  

https://docs.oracle.com/cd/E23006_01/English/Product%20Manuals/P6%20Professional%20User's%20Guide.pdf
http://www.ese.upenn.edu/seniordesign/resources/MS_Project_Tutorial.pdf
http://www.pmprofy.ru/files/2283/Project_Standard_and_Project_Professional_2010_Product_Guide.pdf
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